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PEDMLUVA.

v djinách našeho národa a literatury tohoto století nemnoho

jest mu/. tak významných, jako byl Václav Bolemír Nebeský.

V boulivém, strastí plném jeho život i smlých snahách literár-

ních zrcadlí se nad jiné vrn život i snahy obrozeného lidu e-

ského, v poesii zachoval slavné ddictví Máchovo na štastnjší

dobu Hálkovu a Nerudovu, rozvinul skvlého ducha Nmcové,

otevel národu poklady genia Aischylova, Aristofanova, prostoná-

rodní musy novoecké i španlské, seznámil nás ^s Calderonera,

Shakespearem a j. velikány svtové literatury, odhalil a o/ivil na

pólo zapomenuté památky duchového života eského v dobácli

starých ... A za ty mnohé zásluhy propadá, sotva se nad ním

zavel hrob, zapomenutí . . .

Zachovati památku Nebeského ped tímto nezaslouženým

osudem nastínním života i prací jeho v obšírnjších rozmrech,

tof byl hlavní motiv, že spisek tento, jenž ml pívodn tvoiti

ást obšírných Djin eského bi/ronismu, vychází samostatn.

Podntem p. prof. Jaroslava Vrchlického, velikého našeho

básníka a laskavou úastí jeho slovutných druhft, pp. A. Jiráska

a Jos. Sládka, již horliv ujali se plánu mého u eské Akademie

a vymohli mu štdré podpory, ml životopis tento býti tvrtým

dílem sehraných spisu Nebeského.

Bohužel však úmysl ten nebylo posud možno provésti pro

nedostatek nakladatele, a spisovatel vše k vydání již pipravil.

Snad podaí se nám aspo sehrané básn co nejdíve odevzdati

veejnosti.

Vedle úasti zmínné dostalo se práci mé také mnohé ochotné

a vzácné pomoci z jiných stran. Rodina Nebeského, hlavn pi-

inním p. Pavla Nebeského, svila mi vše dležité z pozsta-

losti jeho, p. prof. J. Šafránek, t. . v zemské školní rad. zapjil

mn laskav sbírku dopis Nebeského z pozstalosti J. Krouského,



IV

p. prof. Dr. Jos. Král posoudil ochotn klassické studie a pe-
klady Nebeského, prof. Dr. Rudolf Dvoák lánek jeho o ín,
prof. V. Yiravsky upozornil mne na nkteré reminiscence v básních

Nebeského z literatury nmecké a c. k. školní rada p. editel

K. Tieftrunk a prof. Fr. Bílý prohlédnuvše s neobyejnou dklad-

ností rukopis, pispli svojí radou znan ke zlepšení práce. Všem
upímný dík!

Král. Vinohrady, v íjnu 1896.

Dr. Jos. Hanuš.



Rodišt, rodina, dtství, studie gymnasijní.

Uprosted úrodné roviny, asi ti hodiny od Mlníka leží hlu-

boké, úzké, na mnoho mil dlouhé údolí. Cestující rozlehlou rovinou

nenadje se ped sebou ležícího dolu; až najednou pijda na okraj

jeho a uleknutý zastaviv krok. jakoby náhle se ped ním rozstou-

pila zem, hluboko pod sebou spatí vrcholky temných jedlí a sem
tam mezi skalami jednotlivé chatre. Po levé stran stojí již od

vchodu vysoká a píkrá písená skalina. Mnohý déšt ji rozemlel

v rozliné podoby zvíat podivných i zpotvoilých postav lidských.

Pi skalin, po výstupcích i rozsedlinách jejích zastiují vysoké

jedle a borovice tyto asto hrozn híky pírody, místy jenom
zdola povolujíce oku pocestného volný prhled na tuto bélo-

zažloutlou, vysokou ze.

Po pravé stran od východu k západu dol se táhnoucí skála

písená jest v mnohé kusy nestejné šíky rozervána, a výš a výše

nad údolí vystupujíc tvoí ohromné sem tam rozvalené stupn.

Husté koví obrstá tyto vysoké, nad né strmící veliké kameny
a celá ta strana jest podobna pustému mstu východních krajin.

Sem tam vystupuje nkterý kámen, jakoby štíhlá vížka strmla
nade ploché stechy, a déšt i jiné nehody, aby dokonaly klam ten.

vytvoily uzounká v ní okna.

Nkteré chaloupky — jestli se tch as šest neb sedm chatrí

tak nazývati mže, — opírají se po rznu o tyto po stráni husté

se nacházející kameny, a mnohá z tch chatrí jen pední stranu

má z netesaných trám sbitou, ostatní její díl jest vnitek dutého

kamene.

Czká pšinka vede mezi rozsedlinami skal a hustým kovím
od jedné chatre k druhé až dol do údolí k úzkému sice, avšak

dlouhému a hlubokému rybníku. U tohoto, na výtoku malého potoka

stojí mlýnec, kteréhož jednozvuné klepání ve spolku se šustem

a hvizdem peletujícího ptactva psobí, že tato samota ješt pu-

stjší, mrtvo krajiny této ješt hroznjší se zdá.

Asi šest set krok vzdálí od vchodu rozestupuje se údolí po

levé stran v jiný širší sice, ale jenom krátký dl. Uprosted nho
stojí vysoká, hust porostlá skála, korunovaná zíceninami starého

hradu; mnohem však vyšší je stromoví, obkliující skalnaté stny
J. Hanuš, Životopis a spisy V. B. Nebeského. 1
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dolu toho, tak že ani vysoká jednotlivá vž zíceného hradu ne-

])eniká vrcholky jedlí, vroubících ohromné tyto zdi.

Stavba hradu toho, a obzvlášt kulaté vže, je zcela pim-
iena rozmnožiti tichou hroznost krajiny. Je bled žlutá, základ

její zdá se z jediného kusu sestávati. Zed její náramné je tlouštky,

a až k špiaté, taktéž pižloutlé kamenné steše ani jediného

okénka nemá. Zcela jest hladká, a drobné ozdoby, jako híky na

krku velikána, pod písteším jejím umístné, iní, že hrozná její

síla tím strašnji doléhá na zbioudilého, udiveného poutníka. Na
néco širším písteší chvje se mladá bíza, a piléhajíc ke špiaté

nevysoké steše, od ní na dftl se kloní co jednotlivé péro za klo-

boukem loupežníka . . .

Kdož pob}l nkdy v divukrásném, bizarním, romantickém dolu

Kokoínském a shlédl trosky hradu nail ním nícího, pozná v ped-
chozím popisu Máchov „trefný, plastický obraz" oné krajiny, ^)

jen nepatrn pozmnný ohnivou fantasií poety. Pisvdí však

také básníkovi, kdvž v duši jeho budí tak mocný ohlas. Jakkolivk
ruka lidská již ledaco zmnila na velkolepém díle pírody, dojímá

ješt dnes zvlášt za doby veerní svou divokostí, ohromností,

bizarností a bezdky unáší mysl v tajemné doby bájí a povstí.

Dol tento i zícený hrad obestený romantickými zkazkami
má významné místo v djinách eské poesie. Mácha rád dlel mezi

jeho bizarními balvany, jak svdí jeho zápisky i poesie (Cikáni,

Máj a j.), a kamenné sedadlo, s nhož nejkrásnjší se rozvírá

pohled na toto zkamenlé msto, prostoupené svžími lukami a

zarostlými rybníky, jmenuje místní tradice podnes Máchovým, vy-

pravujíc, že zde poprvé zableskla v duši jeho myšlénka Máje.

A nad tímto dolem, v osamlém prostém dvorci sotva nkolik
set kroku od hradu vzdáleném narodil se 18. srpna 1818 také pední
ctitel Máchv, Václav Nebeský. Otec jeho, muž z eského lidu, byl

synem rolníka z Kokoína (nyní statek p. Jos. erného), jenž aby

ušel vojanin, stal se šafáem na samot, patící pod názvem
Nový dvr k panství Kokoínskému ; '^) matka pocházela sice z ro-

diny nmecké, ale umla trochu esky, a tudíž v rodin Nebeského
mluvilo se ponejvíce jazykem mužovým, esky. Ovšem vdomého
vlastenectví nesmíme v tom hledat, nebylo ho ješt tehda po e-
ském venkov a tím mén na novodvorské samot, ovládané n-
meckou vrchností (knžnou Ahremberkovou), v samot, za níž za-

íná podnes kraj nmecký (Jestebicemi).

Vychování malého Václava bylo až do let školních smíšené a

spíše pevládala nmina matky, která mla hluboký a rozhodný

') J. Thomayer v Lum. 1891. str. 4— 5.

^) Koku 1888 zasazena nad vchod Nového dvora péí studentského spolku

Kipu Nebeskému mramorová pamtní deska; slavnostní íslo „Mlniéaiia"
(z 20. kvtna) pineslo za tou píinou obšírný životopis Nebeského od jeho

syna I'avla.
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vliv na vnímavou mysl hochovu, kdežto otec, prodlévaje za svou
prací namnoze mimo dm, mén na psobil. Pirozeným zp-
sobem zaujala pak také láska a úcta k matce valný díl srdce
Václavova, a ješt po mnoha letech nesou listy i básn jeho patrné
a dojemné toho stopy; zvlášt v dobách, kdy svt dává mu okusiti

svých hokostí, matka tane mu na mysli: „Mám málo chuti k ži-

votu a k radosti, "^ píše Krouskému v kvtnu 1844 z Vídn, „pjdu
nkam do kláštera, mezi zdmi jeho se zapedu a pomalu dohasnu.
Je mi jen líto rodi, zvlášt maminky..." A o dva msíce
pozdji píše ješt tklivji: „Láska k mým rodim zstane mi
svatou. Upomínka na n bude j)ro mne i)obožností ... Kdvby
jenom maminka na mne zapomnla, to srdce nebeskou
láskou m milující."

Týž velý cit vane také z mnohých verš Nebeského, nej-

plnji z básn: Vím to! — lásku chceš, mé srdce... Hledal jsem
ji po celém širém svt, prosil o ni u prahu každého srdce. Než

kdyby tob každé srdce

rubíny své vystíkalo,

každé oko díví drahé

perly lásky vyplakalo;

kdyby tebe osypali

vrnosti své ryzím zlatem,

a ty, lásky král, se zaskvl
ve purpuru pebohatém;
a pak s koistí všech ader,
vítz v lásky velké íši

triumfem se dom vracel

k tiché rodinné své chýši,

kdež t matika tvá eká,
náru vstíc ti otevírá,

vlasy líbá, tváe hladí,

tvrdé vrásky s ela stírá:

pak bys cítil, že jen v tomto

srdci Kroesus jsi, a všudy

v svt širém, nejsiejším,

všudy žebrák láskochudý.

Tutéž myšlénku opakuje také báse „Když mou duši jako
Jidáš": Zradí-li mne pítel, mohu si ztrátu nahradit, ale lásku
nikoli:

Lásku mám jenom jednu —
a ta jest má íše blaha!

A v té íši nebevelké

mám jen tebe, matko drahá!

Cit tak mocn zakoenný v duši a tak vele vytryskující

nejen že patrn svdí o zvláštní oiganisaci duševní, nýbrž musel

1-
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také psobiti iici utváení celého ducha a povahy, a v skutku shledá-

váme stopy jeho úink v život Nebeského, zvlášt v jeho jinoš-

ském veku. Míním totiž jeho velou, snadno vzntlivou sensitivnost

a zvláštní, žensky mkkou povahu, jejíž nápadné projevy dosti

asto shledáme, pro niž sem tam došel i výtky „ducha bázlivého,

slabého".

Od matky, zdá se, ddil také náklonnost k samot a snivému

hloubání, k nmuž osamlé obydlí i blízké, tajemné bory a sluje

dolu tolik vábily a podnes vábí, jakkoli nevládne tam již ono

mrtvé ticho, jehož tam picházel hledat snivý Mácha.

Zde nauil se také Nebeský již v útlém vku milovat druhou

svou matku, pírodu.

Než nejen po matce, také po otci ddil mladý Václav: svou

zvláštní, uzavenou povahu, jíž rod Nebeských v Kokoín posud je

znám, a lásku k eskému lidu, která pi první vhodné píležitosti

ozvala se skutkem, jakkoli dlouho byla umlována nmeckými
školami. Chodil totiž Václav jen krátký as do eské školy v Šema-

novicích, ddin asi pl hodiny od Nového dvora vzdálené a na

druhé stran dolu ležící; od desátého roku shledáváme jej již ve

Vidimi a po dvou letech v eské Líp, kdež odbyl si tetí tt-idii.

Rokli 1830 vstoupil na gymnasium litomické. Tam zvlášt

ve tídách humanitních poal se zvdavému zraku mladého, pilného

studenta otvírati vábný, posud nevídaný svt staré Hellady a za-

vanuly k jeho sluchu z nmecké literatury první ohlasy mocných

ideí burácejících v Evrop západní. Otevel novým dojmm svou

duši do koán a uvítal je s nadšením. ítal v originále báje

Hesiodovy, idyly Theokritovy, Biónovy, Moschovy, seznámil se

s rozpustilou Musou Anakreontovou, ale nejhloubji ponoil se

jeho duch v nádhernou poesii básní Homérových a dramat Sooklo-

vých. Jak mocné zachvl pvec Iliady a Odysseie celým duchem
Nebeského, jak obdiv jeho asem vzrstal a s ním láska a poroz-

umní geniálnímu národu hellénskému i sympatie k novovkým
synm jeho, napovdl sám Nebeský r. 1841, posuzuje ve Kvtech
(v Novinách str. 53.) Vlkovského eský peklad Iliady:

„asto jsem si pál býti Novoekem. Bylat to pro mne my-
šlénka nejrozkošnjší, míti vlast nov probuzenou ze sna otrockého

dlouhých století, míti to usvdomní. že ono krásné, velkolepé,

lidskosvaté žití ek moji pedkové žili, a i)ak to jedno: že mli
Homéra! Kdykoli si na toho vz[)omenu, psal bych dithyramby;

nebo jest to jedna z onch velkých, bohatých myšlének, ježto duši

lidskou unášejí k blahému usvdomní své 1'romethejské tvoivosti

a k hrdému pesvdení, že loví duch nco velikánského jest. . .

Má-li lovenstvo ekm za nco povdným býti, jest to zajisté

pede vším jiným to, že mu dali Homéra, nebot on jest — jakož

každý pravý umlec — dobrodincem lovenstva. A. je-liž ono

místo, kde se jen i jedno lidské srdce jednou radovalo, posvátné,
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tedy jest to tím více Horaéros: nebot kolik lidských dusí zaplesalo

již nad velkolepostí jeho výtvor! — Kolik pobouených srdcí

upokojilo se na klidné hladin jeho krásy od as. když poprvé
zpv jeho na bezích Maeandru zaznl, až do as nynjších, skoro

skrze líplných ti tisíce let!"

Kdo dovedl taková slova v 23. roce svém napsati o Homérovi,
musel chovati aspo jiskru hellénského genia v své duši!

Za to latinská i)oesie zastala v srdci i duši Nebeského bez

ozvny; znal sice asi již tehdy Virgila, Horáce, Catulla, TibuUa,
Propertia a snad i jiné ímské básníky, ale „praktický realismus

ímský* nerozehál nadšeného idealisty, a dojmy jejich potuchly

na mnoze se školou a oživly teprve v pozdním vku studiem lite-

rární historie. ^)

Sedmiletý pobyt v cizin a studia gymnasiální mocn psobily
na Nebeského také na jiné stran. Sám na sebe jsa odkázán po-
znal kus života, jeho bídy, boje a ústrky záhy dolehly na chudého
studenta a kuly, až to nkdy bolelo, jeho povahu. Nebeský vrátil

se tvrdší, samostatnjší ze svých studií litomických, jeho sebe-

vdomí znan zmohutnlo, energie duševní sesílila. Hloubavý duch
jeho vedle pírody, vlastn v pírod ponoil se v tajemné hlubiny

poesie, rostl v ní sám a ona v nm:
„Starší lidé v Jestebicích podnes si vypravují, jak toho po-

divného šafáova hocha celé dny vídali sedat na jeho zamilovaném
místeku — skalním to výbžku asi ti sta krok od Nového dvora
nad strání visícím, "*) odkud s knihou v ruce po mnoho hodin ne-

pohnut se dívával do tmavých les a hlubokých tní. Tenkráte
ovšem neumli si to vysvtlit a nad podivným hochem nejednou
I)0vážliv hlavou vrtli — pozdji však, když slavná povst jejich

krajana až k nim do tch skal a hvozd pronikla, pochopili pro-

budilejší z nich, co asi délo se ped lety v mladé hlav hochov,
a podnes dojímavá vdnost prostého rolníka jestebského na pa-

mátném onom útulku Nebeského obas zavštije vnce z jehlií a

polních kvt." '")

Jaké to knihy bývaly v rukou mladého snílka, snadno se do-
vtípíme. Výtvory ecké a nmecké krásné literatury pevládaly, jinou
literaturu tehdejší gymnasisté v echách, až na skrovné výjimky,
neznali, znáti nesmli.

V zajímavém láneku: Tetí íjen 1843^} Nebeský s^m
o tom vypravuje:

^) V Litomicích studoval Xebeský pod prefektem Fr. Eífeubergerem,
prof. tídním Ign. Rudscliickem a od roku 1835 Ant. KoUarzikem s prospchem
velmi dobrým a dosti charakteristickým. Tak na p. v latin zaal i skonil
priniou, v arithmetice zaal primou a skonil eminencí, rovnž tak v zem-
pise a djepise. V etin, ve slohu a ve výkladu klassikii pevládá eminenc.

*) Plísto to nese posud jméno Nebeského, vtesané do skálv.

') Mlnian 1888.

«) V . Vele 1845 str. 221 si.
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„Znáte je, to naše vychování? Zaobalili m do neznámého mi
jazyka, z vlasti, abych ekl, m ukradli a unesli do ciziny. eština
v nás nesmla se ani hnouti. Ve škole jsme nesmli esky pro-

mluvit, mli jsme zvláštního dohlížitele ze spolužák, kdo eské
slovo pronesl, mu-el úlohu nkolikrát opsat, ba na míst hanby
stát. Nevyi)ravuju í-taré báchorkv. jsou to vci nedávno se stalé,

akoliv k víe nepodobné. Ano, echy jsou zem báchorek a div!—
A co pi tom nejkrásnjšího, my museli býti vlastenci, jimž asto-
kráte do uší znlo: pro Boha, vla^^t a cno&t! my deklamovali: „Ihr

Berge, stolzen Berge, du dunkle Waldernacht". Byli jsme tenkráte

tak naivní, že jsme ten nesmysl ani necítili, když jsme piloživše

ruku na srdce zvolali: „Vom Biederstarame Teuts." Takovému
omamu jsme vili, na hrob praotce echa. Bylo by to k smíchu,

kdyby to nebylo k hnvu a plái. Nebylo ale na tom dost, oni

nám vzali i celou minulost, naše slavné djiny pekládali v cizotu.

Že by to byli Cechové bývali, jenž Evropou pohnuli, v Evrop
svíci rozžehli, o tom jíme nezvdli, byli to jenom die Bohmen;
vše ostatní o tom národu bylo ethnografické mystérium. Každým
prostedkem vyluzovali nám ze srdce lásku k vlasti, k matce. Ale

eština je jako eský sedlák a vrba, ím více ji o.-ekáváš, tím více

roste; je jako ta cibule v ruce prastaré mumie egyptského krále,

po ICOO letech ješt puí."

I v Nebeském taková jiskra doutnala pod popelem nmectví,
ale jen malounká jiskra. Mluvil sice dosti slušné esky, ale o vlaste-

nectví eskfm málo vdl, tím mén o literatue Tch nkolik
verš Kralodvorského rukopisu a Kollárových i Celakovského. které

snad etl v pekladech Svobodových a jinde, zapadlo v moi nád-

herné poesie nmecké a ecké tém beze stopy; scházel prvodce,
aby jim proklestil cestu do srdce, nebo jinde se vlastenectví eské
neujímalo, aby uvedl jej ve slavnou minulost národa, když v pítom-
nosti málo bylo lesku a slávy, jež by na se obrátila pozornost

bystrého mladíka a vlákala jej ve vábné nadšení vla^-tenecké. Avšak
i ta chvíle i)išla.

Píchod do Prahy: Studia filosofická. Národní probuzení.

První pátelé.

Na podzim r. 1836 pišel Nebeský do Frahy studovat filosofii.

Poslouchal náboženství u Podlesáka, mathematiku u výborného
Jmidcry, filologii latinskou i eckou u Milílera, pírodovdu a

technologii u slavného Presla, íilosífii u Exnera, proslulého tlumo-
níka h(rbartismu. Na druhý rok (1837—38) i)istoupily k tomu ješt
pednášky o theorii djin a djinách (u J. L. Knolla), o fysice a j.

Pirozen nevábily všecky tyto pedmty stejn mladého idea-

listu. Zkoušky z pírodovdy, technologie, latinské filologie, fysiky,
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Z djin stedního a nového vku vykazují jen dobré známky, za

to filologie ecká a djiny starého vku vvznaeny vesms pro-

spcheui výborným. Patrné svdectví, jak neodolatelnou mocí

vábili Nebeského stále helienští velikánové. Z nich zvlášt vznešené

tragédie Aischylovy i kausticky vtip komedií Aristofanových budily

v ném mocnou ozvnu, významnou pro ducha, v nmž tajilo se

nco aischylovského i aristofanovského.

Nemén dojímaly mladého filosofa také pednášky liberálního')

filosofa Exnera. Jimi položen prvý základ jeho svtového názoru,

ovšem tehdy nikterak jednotného. Herbart, llegel, Scliplling, Fichte,

ba i mystik J. Bóhme a z klassik filos^f-básník Plato^) mocn
na nho psobili. Ale nejvíce upoutal asi mladého poetu-idealistu

Hegel, vládce v tehdejší nmecké filosofii a zdroj všeho filosofování

„mladého Nmecka", Nebeskému již tehdy blízkého, a Heglovi

pedchdcové Fichte i Schelling. Tomu vedle jiných doklad svdí
zvlášt výmluvn nadšený obdiv, s kterým Nebeský ješt po letech

charakterisuje jejich systémy v asopise Musejním (1846): „Nedá
se upíti, že nejvtší pohybování ducha filosofického ze soustavy

Heglovy pochází ; ona hnula svým asem a zstane bohatým po-

kladem lovenstva. Její vliv byl velký a ve tkanin myšlének

v Nmecku jest všude její nit pozorovati, jednotlivé obraty a zp-
soby názor alespo znamenáme daleko a široko i v okresích, kam
jen prostednictvím se dostati mohly, což patrným dkazem jest,

kterak mocn hnula celým smýšlením a kterak mu tvar a smr
svtij dala ..." A podobn píše Nebeský o jeho pedchdcích, vy-

týkaje s obdivem, jak rozšíili obor filosofie, ke všemu chtli na-

jíti klíe poznání, netíbili pouze nakupené poklady ducha a ne-

dlali ploty okolo myšlének, nýbrž tvoivou mocí velkých geni
vydobyli netušených nových poklad z hlubin mysli, do kterých

geniální blesky metali a protož kouzlem takoka opanovali a za-

hrnuli mysl svého asu a ji s sebou unášeli . . . Heglem a ovšem
také velikým mistrem jeho Herderem položeny již na filosofii zá-

klady názorm a zásadám Nebeského v historii, aesthetice a kritice.

Než nejen hellenský starovk a systémy nmecké filosofie vá-

bily tehdy žíznivého ducha Nebeského. Ješt mocnji lákala a

dojímala ho Praha, ta „zkamenlá historie eská", a svží ruch

národa, probouzejícího se po dvoustoletém s{)ánku k novému životu.

Bloud po pražských ulicích, nevšímal si snivý filosof z poátku

^ O liberálnosti Exnerov vypravuje Sojka zajímavou anekdotu ve spise

„Naši mužové" (str. 6&i.). Vida piý, že se v Rakousku brání volnému pokroku
véd a zvlášté filosofie, íkával, že by bylo nejlépe, aby na katbedru filosofie

povýšen byl njaký pater Capucinorum . . .!

^) Viz Pílohu k Vnci 1844 str. 41 si.
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tchto dojm. ím déle však v Praze dlel, tím více dorážely na,
až posléze otevely mu duši a rozdmychaly jiskru národního vdomí,
posud sotva v nm doutnající, v mocný plamen. „Se mne padaly

nmecké fráse a ca])arty" — líí sám významnou svou metamorfosu
v lánku Tetí íjen 1843 — „duše má rostla výš a výše, se všech

stran se otvírala a rozprostírala. Nevýslovnou radostí byla pro mne
tato doba poznání. S hrdým a plamenným srdcem kráelJsem pu

Praze, našem Jerusalem, v tomto chrámu slávy a velikosti eské . .

.

Ped mou duší stála celá naše minulost, já ji prožil v bolesti a

radosti. S echem jsem pitáhl, na Ptipu s ním stál, ohlížeje se po
kraji požehnaném, s Libuší vidl jsem všteckým okem budoucí

slávu, s Betislavem unášel Jitku, s Otakarem stál na Baltickém

moi, a všecky jeho rány trpl na poli osudném, s pluky Žižko-

vými táhl jsem stopou ohnivou a krvavou. Bylo to nadšené snní
a blahé horování. — Jak bolestné jsem procitnul, jak hluboko jsem
spadl! Nynjšek a skutenost strhly se mne celé moje sladké má-
mení, já ohledná se povrchn po vlasti, vidl jsem, an život eský,
dle mého zdání, ležel na smrtné posteli. — Ted to arci jinak po-

znávám, ted vím, že koen a jádro je zdravé, podstata zachovalá,

že jen leskný a již pukající pokost je ukrývá; že cizota jen co

skvlá pavuina národ obtáí, že se o lidu íci mže, že se ted

zašívá, vzdlává, a že pravá iiora pece jen eská je. Na první po-

hled to ješt ted ponkud smutn vypadá: kdo hloubji nevniknul,

nemže ocenit a j)Oznat, jaká je v nás jarota. — Na neštstí dostal

se mi svazek s pojednáním Uené spolenosti eské, kde Pelzl píše,

že v XV. století v Lipsku museli ješt umti slovansky, aby se

mohli s venkovskými lidmi smluvit; ted že jest všecko již nmecké
a že za nkolik let bude u nás v Praze tak jako tam. To napsal

eský djepisec Pelzl asi ped oO lety, ani si pi tom nezasteskua,

ncku-li, aby v hnvu a žalu byl nad tím zaplakal. Jaké to bylo

tenkráte smýšlení, jaký nový duch hnul ted národem! Takové
zmalátnlé myšlénky nechovala chátra lidu, nýbrž jeho náelníci,

jíiko Dobrovský, jemuž eská e byla mrtvolou, kterou on co

))ytvec rozbíral. On a jiní sbírali toliko klasy, které veliký pan
as po svých žních jim byl zanechal, mrtvé oudy národu chtli

zavsiti do ueného Musea, jako pedpotopní kostry. A já také

vil v umírání své vlasti, ano kdykoliv jsem na ni i)omnl, umíral

jsem v mysli s ní; ohnm muky byl jsem na vlastence pelit a

proto vlast tak miluji, že jsem bolem, mukou, — že jsem plesem,

nadšením, nadjí s ní srostl. — Jen ta láska, která stála v ohni

bolesti, je pravá, je vná. Dlouho trval tento stav duševní. Žil

j<em uzaven a odlouen, a nevda, co se venku dje, stal jsem

se vlastencem ne z venku, nýbrž ze vnit, z myšlénky samorodé. —
Znáš liip, toho svéhlavce a odlouence. který opustiv spolek blíz-

kých hor stojí poustevnicky sám a sám v širé planin V Jest to

náš Ararát, nebo odtud rozšíilo se slavné eské plém po této

požehnané zemi, jak krásná povst stará hlásá. Zde by se mla
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stavti eská Vallialla, na této hoe široko obzorné, na níž stál

praotec náš, u jejížto paty jest pochován, na této hoe, která zde

stojí na pomezi svta slovanského k západu. Pohledni na ni. ne-

vypadá-li jak) velikánská mohyla? Tenkrát se mi zdál býti sym-
bolickým hrobem naší vlasti. Zde stál první Cech, zde by ml
státi i poslední Cech a zde také býti pochován, když by obzíraje

okem slzavým po zemi zapadlé v moe cizoty s ervánkem umel
a s ním na rtu jeho poslední slovo eské doznlo. Bylo to mámení
samovraždné otrapy; avšak co jsem cítil a trpl, bylo pece jen

pouhá bolestná pravda. Ve sny tšivé ukonejšila mé krásná bá-

chorka o Blaníku. — Sv. Václava rytíi jsou tam ukryti, ježto se

z hory vyítiti mají, až vlast bude v nejvtším nebezpeenství. Tu
báchorku jsem si co nejpesteji vyšperkoval. — Každého, kdo s re-

kovským meem v ruce padl pro vlast, v Blaníku jsem umístil

:

Blaník byl mi navou mrtvých, v níž složena byla rekovská síla

ech. Poznal jsem Kollára. Každý to sám zkusil, jak on celou

duší zatese až do nejtenších koen; celé Slovanstvo, potopená
Atlantis. vystoupí v mladé kráse osvícené ranní záí básnického
genia. Zde jest východ Slovanstva — ; v takovém poetickém ozáení.
v takovém purpurovém lesku rána se snad již ta myšlénka nikdy
nezjeví, a proto zstane to dílo vné. Kollár je takka náš Homér,
on byl první sted, ohnisko idey slovanské, z nhož opt dále pa-

prsky vycházely. Jasnji, konkrétnji, hloubji a vylánkovatji se

ta idea vyvine, ale nikdy v tom mladistvém tvaru, v tom poetickém
ozáení. Slávy dcera mé srdce rozervala, ve mn to hmlo, ona

m zavedla v jasný den z mého v hlubin potopeného zadumání a

nauila mne znáti pravý význam myšlénky naší národnosti ..."

Zdá se mn. že tato slova patí k nejvýznamnjšímu, co z té

doby známe o národním probouzení, o eském byroiiismu, o Ne-
beském. Zrcadlit se v nich nejen všechen ten mocný dojem, jakýmž
psobila slavná minulost na probouzející se národ, i ohromný vliv

poesie Kollárovy, uchvacující stejn generaci starší i mladší, nýbrž
také nálada, pipravující pudu tm myšlénkám a citm, jež ozna-

uje literární historie názvem eského byronismu, nálada buzená
bídnými pomry vlastního národa. Svétobol Máchv i Nebeského
jeví se pak výplodem nejen cizích literatur, nýbrž i domácího
prostedí poliiického, spoleenského i literárního, jest tudíž také

originální, eský.

A nemén význaná jsou slova ta i)ro snivého idealistu Ne-
beského. Veliká minulost národa pivádí jej v e.xtasi, hluboký jeho

úpadek žene jej tmé v zoufalství, blízké samovražd, až posléze

jasné poznání filosofa-historika a vštecké tušení básníka dodává
mu nové víry a nadje v budoucnost. K tajemné poesii Nebeského
máme tu nejlepší klí.
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Nadšen, jako málo kdo, nastoupil tedy Nebeský hrdinské tažení

v radách eských bojovníku.

Prohlédnme si trochu tu neetnou sice, ale smlou armádu
eskou, k níž se pipojil. Na prvý pohled lze v ní postehnouti
ti kídla, patrné od sebe oddlená. Na pravém kolísaly se pro-

ídlé ady šedivých veterán. V ele jich Šch. Hnvkovshj, Vojtécli

Nejedlý, Jií Palkovi a jiní starší iDuditelé. Vedle nich, jakoby

zaražen^ v skálu, stál mocný sted, jádro armády. Jungmami, Pa-
lacký, Šafaík, Kollár, Úelakovský byli jeho vdci a kolem nich

j)lné ady mužných bojovník.

Poslé/e na levém kídle sešikovány ady nejmladších, vlastn
rozestaveny bez písného poádku. Neraélit té doby vlastního vdce,
každý se postavil, kam chtla my>l, a ta v mladém vku nezná,

stálosti.

Boj za vlast a národ byl spoleným heslem pravice, stedu
i levice, ale si)ásu a pokrok národa pedstavoval si každý oddíl

v jiné podob i volil podle toho také jiný zpsob boje. Jména
vdc na pravém kídle a ve stedu charakterisují s dostatek snahy
i prostedky pesné vytené, mužn rozvážené i mnoholetou zku-

šeností osvdené.

Naproti tomu na levici nebylo takové jednoty ani uritosti;

dobré vle a mhidistvého, svžího nadšení bylo až nazbyt, v každé

hlav nadanjší — a takových bylo tu pomrn dosti — vely celé

sopky myšlének a plán vypozorovaných od stedu i nauených od

ciziny — ale nebylo muže, jenž by tu smsici a boui sil spojil

v jedinou moc, jenž by jí vytkl pevný, jednotný smr ke spole-
nému cíli.

Vzpomínáme-li, jak nebezpená byla tehdy doba, že jednalo

se o samu existenci národa a jeho mladé literatury, pochopíme,

pro vdcové druhých sbor s nedvrou, obavou, ano nelibostí

hledli na pekotné snahy nejmladších svých druh. Uilit se

ovšem také sami v cizin, ssáli své nadšení namnoze ze spolených
s nimi zdroj, vyprýštivších koncem XVIII. a zaátkem XIX. vku
v západní Evrop, mnozí z nich postavili se jako novotái kdysi

na samé levici eských buditel, ale pišli v boj s hotovými, jednot-

nými plány, s geniálními vdci — a vítzili na celé áe.
V generaci však Máchov a Sahinov — a ta stála nyní na

levici — toho nebylo. Pinesla si ohnivé nadšení pro nejvyšší ideály

lidstva, nasbírala i vytvoila mnoho nových, hlubokých myšlének,

aby je vsadila v národní pdu, ale nedovedla je vypstiti. Mácha,
jejich geniální vdce, zahynnl u prosted díla, Sabina, jinak bystrá

hlava, nezrodil se vdcem, tím mén ostatní. V tom pišel Nebeský.
Duch i okolnosti, vk i vzdlání stejn mocn jej pudily mezi tyto

mladé nadšence. Po dvou letech bvlo tu již jméno jeho váženým,
po dalších dvou stál v ele „mladé Cechie" svými básnmi, kriti-

kami, rozpravami. Slovem, v literatue mladé generace do r. 1846
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není význanjšího, zvunjšího jména a vtší autority nad nho,
protože on poprvé dovedl si uvdomiti temné snahy bouící v duši

Máchov i jeho druh a spojiv je v mocný proud prolomil jim

cestu v eský život. Dovedl to již záhy a velmi dfímysn památ-
nými slovy ve Vlastimilu lb'41 (str. 286 si): „Pedevším musíme
zvykati, považovati se za národ svtodjný, kterýž má
dležité místo vyplniti v hospodáství svta, kterýž je

silnou potencí u vyvinování se duševního životní lov-
enstva, a kteréhož tvoící duch všehomíra jen proto snad tak

dlouho odpoívati nechal, že jím nco velkého vykonati hodlá . .
.

;

musíme již poínání svoje považovati — ne za diletan-

tismus a mluvozpytnou hraku — nýbrž za kroej k do-
sažení velkého cíle lovenstva." Jen toto usvvlomní jest

pda velkých in. asové prý minuli, kdež muži naši, nej-

vrnjší synové národa, cizinci byli ve své vlasti, kde si krok za

krokem museli vydobývati svou zem v srdci svých spolukmenovc,
kdežto k pekonání odprc museli ostrou zbra pohotovu míti

pi stavní chrámu národní naší slávy. Snaha naše dosáhla ctného

uznání, a musela ho dosáhnouti, nebot jest ist lidská — národ

pišel k poznání sebe samého Oiit jest potomek velkých pradd,
jej vychovala slavná historie, jej živila zem, v níž tlouklo asto-
kráte první hnutí síly, kteráž celou Evropou otásla. ,My nejsme
národ nynjška, nýbrž národ minulosti a budoucnosti —
a z toho posledního vysvítá smr naší literatury, kteráž
býti má zárodkem slavného píští. Z toho bych také
soudil, že by žádný smr její [) otlaovati se neml;
nebot jen všestranností a napnutím každé sí]y bude nám
lze dojíti k jasným ideálm snahy naší... — Cech a vbec
Slovan má i ve své literatue dokázati, že také jemu
všecka práva lovenstva pináležejí, a že v duševním
svt žádný monopol neplatí, a takto založiti zárodek
k všestrannému vzdlání, k svtovládné literatue."

touce tato smlá slova, bezdky vzpomínáme na slavué Po-
átky eského básnictví, jimiž r. 1818 na literární bojišt
vystoupili mladý Šafaík a Palacký, i na mnohé podobnosti mezi
programem jejich a Nebeského, aspo v posledních cílech. I „Po-

átky" hlásaly obrození literatury i vší národní práce eské, proti

primitivním požadavkm starších buditel kladly vyšší aesthetické

mítko na básn i vdecké práce, slovem žádaly za povznesení

vší literatury na dstojné místo mezi vzdlanými národy. Generace
Máchova a Nebeského nastoupila v letech ticátých tytéž dráhy;

našla je urovnané pilnými, obtavými pedchdci, i odvážila so

proto k dalšímu postupu. Cíle zstaly tytéž, jen cesty ponkud se

zmnily, ježto národ zatím dospl, sesílil a obzor jeho se rozšíil.

Ovšem odvaha mládí a vždy silnjší nárazy z ciziny, zvlášt

od geniálních pvc pobrateného národa polského, strhly ohnivé

mysli s Máchou v ele v pekotný bh, který budil až pohoršení
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anebo aspo nedvru ve zdar, zvláSt když revoluce polská skonila

t:ik tragicky. Nebeský nastoupil tyž smr, ale uvolnil bh v bystrý

krok, jenž nevadil rozvaze a volnému rozhledu po pomrech a

potel)ách národních, a tím získal sympatie a dvru i starší

generace nejen pro sebe a své druhy, nýbrž i pro nové myšlénky

a snahv.

Na cest vedoucí k tomuto novému cíli Nebeský setkal se pi-
rozen s mnohými druhy, jdoucími^ ve šlépjích Máchových. Tak
víme o jeho pátelství s Frantou Siimavskipu, B. Jahlonski/m a ji

nými spolupracovníky „Kvt", jež od poátku tlumoily Jdeály

mladé generace. Nejdvrnji vsak seznámil se s Tylem, ejkou,

Sahinou a B. Nmcovou. Kdy spátelil se Nebeský s Tylem, nedo-

vedeme s uritostí udati, avšak stalo se to asi brzo po národním
probuzení jeho. Bylt Tyl jako redaktor „Kvt" jedním z nej-

pednjších len mladé generace a pes svou kritiku „MájC
horlivým ctitelem jMáchovým. Že ostatn i v nm kolovalo pod
klidným povrchem trochu nepokojné, divoké krve , mladé Evropy",

nasvduje jeho nepokojný život a také Nebeský napovídá nco
podobného v zajímavé básni na Tyla:

Podivný ty muži!

Kdož ví, obliej že bledý!

Heklu kryje svými ledy?

Ze se tvými v tvái hady

Sti^ehou cit zlaté sklady?

Již z této básn mžeme zárove souditi, že pomr Nebeského
k Tylovi byl velmi dvrný, a dále, že Tyl svým ryze vlasteneckým

snažením, jemuž byl zvykl vše podizovati, mocn psobil na Ne-
beského a to nejen v jednotlivostech, nýbrž na celý ráz jeho liternr-

ních snah. Bylt oitým svdkem bouí, jež pinesla poesie Máchova,

kyj)ící cizím žárem, rozuml geniu Máchovu i nevoli odprc jeho

a dovedl na obou stranách postíci pravdu, smiující oba soupee.

A podivno ! Všechny snahy Nebeského kolem let tyicátých
jakoby ídila taková zkušenost! Menší stopy vlivu Tylova pozoru-

jeme také v básních Nebeského, jež procházely jednak redakní
rukou Tylovou, jednak pímo se hlásí k oblíbeným zásadám Tylo-

vým (na p. Nebeského báse Našim ženám).

Posléze nebyl zajisté bez významu také pomr Tylv ke
„Kvtm", v nichž dopáno Nebeskému vytisknouti své první

práce, uveejniti všecky své názory o literatue, o národním i spole-

enském život atd.

Nepodailo se mn dopátrati, kolik pravdy jest na zpráv
Nerudov v Poetických Besedách sv. XXVIl., že básnické prvotiny

Nebeského proti vfili jeho dostaly se do veejnosti. Je-li pravdivá,
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mohl to dobe býti Tyl, jenž zavlekl Nebeského na litemrní zá-

pasišt.

Že také v soukromém život bylo pátelství obou tchto muž
velmi dvrné, snadno si domyslíme z tehdejších pomérft eských
literát, a v listech Nebeskélio Krouskému máme o tom také pímé
zprávy. Tak r. 1841 zmiuje se o njaké intervenci své u Tyla

ve prospch i vlastn v neprospch nkterých prací Haužvicovýeh,

a r. 1842 píše témuž:

„Jest-li na posvícení pijedu, nevím, musím se optat Tyla. —
Sám nepijedu; dnes k Tylovi již nepijdu, teprv zítra..." Pobyv
tam, pokrauje pak: ,Jest mi velice líto. že Vašeho dobrotivého

pozvání použíti nemžem, neb pan Tyl hraje v nedli v divadle^

že by mu nestálo za to teprv v pondlí se na tak dalekou cestu

vydati, an mimo to ješt Ivaškovi slíbil do Zbraslavi na posvícení

jíti, kam i též já poputuju."

Tento pátelský styk Nebeského s Tylem charakterisuje ješt
tato událost. Koku 184G vstoupil na místo redaktorské pi , Kv-
tech" JaJiuh Malí/. Jeho píchodem skonila se literární innost
Nebeského ve „Kvtech", do nichž psával po osm let. Ovšem p-
sobil tu na Nebeského odpudivé také nový redaktor. Sympatií pak
mezi tímto a Nebeským nevzbudily ani pozdjší ticetileté styky

pi Museu a Musejníku.

V témže sméru psobil na Nebeského známý ctitel G. Sanda
a fran. romantismu, Jan Josef cjlca, doktor lékaství. Byl o šest

let starší. Již od studií gymnasiálních zanášel se piln umním,
hudbou, literaturou a aesthetikou a pro vdomosti své byl od

prvého píchodu do Prahy vítán mhadému kruhu literárních pátel
Tylových, s nimiž záhy navázal davrné osobní i literární styky.

O vážnosti, jaké brzo si dobyl, uiníme si pojem ze zprávy Karoliny
Svtlé,^) vypravující, že ejka v letech padesátých i)latil nejen za

jednoho z nejpednjších léka a spisovatel v oboru své vdy,
nýbrž ve vlasteneckých kruzích vedle Nebeského i za nejvzdlanj-
šího našeho aesthetika a za nejvýtenjšího znatele literatur cizích.

V národních snahách eských záhy se úastnil (ve Kvtech a j.),

ba od r. 1844 býval zván, a nebyl lenem Matice, na porady
sboru matiného, jenž roku 1845 svil mu redakci pipravované
prostonárodní encyklopaedie a 1846 jmenoval jej s Jos. Jungman-
nem posuzovatelem Tomíkovy „Doby prvního lovenstva", která

potom tolik hluku nadlala.

Píbuzné ideály seznámily ejku i Nebeského asi velmi záhy
a dvrn. Svdectví toho poznáme mnoho, zde aspo dv z nich.

») „Ženské Listy" 1880 str. Ul— 142.
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Odjíždje na podzim r. 1843 do Vídn, Nebeský svil všecky své

básn Cejkovi, aby obstaral jejich vydání.

Druhé jest pohrobní vzpomínka, kterou Nebeský vnoval svému
píteli v pe iniluv Kytice ze španlských romancí r. 1864: ,Jak
jimi (romancemi) byl okouzlen náš pítel ejka, ta duše krásou
vykojená, a s jakou rozkoší je do své nade vše milované,
eštiny pekládal, tot mi nyní bolestnou upomínkou,
jak mne to tenkráte tšilo. Ave anima pia!"

Znamenitou okrasu a posilu dostal kroužek mladé Oechie

r. 1842. Ve stedu jeho octla se totiž žena, která brzo stala se

Musou jejich. Nevšedn bohatý duch, vykojený vvplody souasné
literatury, zvlášt nmecké (Heine znala nazpamt!), ohnivé srdce,

planoucí láskou konvertitky k vlasti, k svobod, ke kráse, nádherný,
svdný zjev — vše to získalo jí rázem spíznné mysli všech, a hlu-

boké oko její sálající ohnm i krásná tvá, popsaná tajemným
písmem genia, nadchla mnohého snílka nejen k horoucímu milování

jejích ideál 11, nýbrž rozbouila mladá srdce také k jiným citm,
lidštjším, sobetjším . . . Zdá se, že i Nebeský byl mezi nimi,

ba musili bychom se diviti, kdyby tento pvec lásky nebyl mezi
ctiteM Boženi/ Nmcové. Spatil ji ponejprv na eském bále praž-

ském r. 1842 a od té doby byl jejím dvrným pítelem v život
i v literatue.

Souasné zprávy o prvém namnoze mlí. Pouze v korre-

spondenci Nebeského máme v té píin dv zajímavá místa:

„V Praze byl jsem bytem a na stravu u Nmce," — píše

Nebeský v prvém list z Vídn (1843) Krouskému. — „Na roz-

louenou veee. Nkolik opic a nco pláe, já nepil a neplakal."

O nco pak pozdji (po svatb Vocelov) píše Krouský Nebeskému:
.,8 p. Nmcem jsem též mluvil, nechá Vás pozdravovat. Jeho paní
je nco, snad málo nemocna, nestrachujte se " Pátelství to po-

trvalo až do smrti neštastné Nmcové.
Tím více zpráv máme za to o pomru druhém, literárním.

Nebeský toho asu stál v ele ruchu mladé echie. Básnickým,,
snivým duchem vyrovnával se Nmcové, íilosoíickým názorem na
svt i život ji dalece pedil. Prvým získal si její srdce, že zcela

se otevelo jeho názorm, nehled ani k tomu, že ženy vbec
a Nmcová zvlášt ráda se poddávala autorit mužské.

Máme o tom zajímavé svdectví v pamtech Žoíie Podlipské: *")

„Na jae 1843 ])oádán spolený výlet vlastenc do Šáreckého
údolí a Hvzdy. Nmcová úastnila se ho. O tomto výletu a zvlášt
o zpátení cest z Hvzdy pozdé veer pi hvzdách ráda vypravo-

») B. Nmcová str. 268 si.
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vala, i zstal jí nezapomenutelným. V, Nebeský byl pi tomto ná-

vratu jejím prvodím. Rozmluva rozpádala se smle a zvletn

ku pravdám a k bajkám lovenstva a došla tak daleko, že Nebeský
ped lásky hodnou posluchakou Hej;elovu soustavu rozložil, líe jí

tehdejší stav filosofie nmecké. „Ona m poslouchala," tot jsou

vlastní slova Nebeského, „dobrosrden a pece s jakousi ironickou

nedvrou, vyhrazujíc si patrné svj vlastní úsudek. Pece však

vidl jsem, že mi porozumla s ídkou chápavostí." Tak on o tom
vypravoval. Ona líila zase krásy onoho májového veera, mluvila

o hvzdách, a jak byla okouzlena krajinou ped tím ješt nepo-

znanou, pohledem na Pruhu se Strahovské výšiny, a o sterých my-
šlénkách, jež pii rozmluv této v její hlavé vyskakovaly, jako na

veerním nebi hvzda za hvzdou.
Duševní obzor otevel se jí náhle. Jediná rozmluva s mužem

vzdlaným v okamžiku nadšené nálady jí postaila k takovému
znanému pokroku. Vesmír otevel se jí. Opojený duch stápl se

v jeho šero, oblétal jeho svtla. V tom labyrinthu nekonena zjevil

se jí malý, avšak intensivn jasný bod. To byla eská vlast . . .

Nmcová pišedši dom, najjsala sloku za slokou báse: „eským
ženám."

Již z tohoto dokladu tušíme, jak mocné psobil Nebeský pímo
na literární tvoení Nmcové. Vedle toho jsou však i svdectví

jiná. Vincenc Vávra vypravuje, '*) že Nebeským uvedena Nmcová
v tajnosti prosodie a metriky eské. A že i obsah a smr slavných

povídek Nmcové souvisel njak s názory Nebeského, tomu zdá se

nasvdovati zajímavý jeho referát o líankov spise „A.us dem
Bohmerwalde". '-j Nebeský líí tu nepirozenou abstraktnost v n-
mecké literatue a pokrauje: „Najednou vystoupilo hejno spiso-

vatel s veskúni povídkami: Weil, Rank, Auerbach, Willkomm atd.

;

bylot práv, jakoby se Musa na jae sthovala na venek. Obecenstvo
bylo pekvapeno; najednou vidlo zdravou zelenost, louky, lesv,

vanulo to vní bor a hor, vše to bylo erstvé, a všude zvuk pí-
rody. Tu mluvil a jednal lid. sedlák, veský hoch a holka, srdce

se ozývalo hlasem svým matekým docela po sprostu, ale jadrn a

siln, a co vn a ist loví, se ukázalo uelešténé a nelíené.

Je to nco velmi krásného a ctihodného, že cítní, chtní
a myšlení, láska, slast a strast lidu tímto druhem litera-

tury dosáhly svého práva; tím bylo uctno lovenstvo
v tíd, která skoro nikde pravého zastání nemá a která
v sob chová více jadrného, ctihodného a zachovalého
obsahu ist lidského, než ony tídy, o které tu a tam
v komorách se taková starostlivá pée vede, luza mst,
dlníci ve fabrikách, proletái. Tito jsou arci nebezpení,
a za as našich je obchod a prmysl nejvtší díl politiky. Fran-

") Božena Nmcová str. 48.
'-) Ye „Kvtech" 1844, str. 324. si.
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couzi a Angliané (Bulwer, Boz. Sue) prolezli smutné píbytky
téchto posledních; utéšenéjší a milejší je to nkam do hor a lesii

zajít k jadrnému a poestnému sedláku, do hospody, kde mládenci
a holky v krásném nedlním šate tancují. Tu se asto nalézá pra-

mluva srdce a jádro lidské, zdravost a svžest ..." A mluv dále

o Auerbachovi, vytýká, jaké rozkošné figurky jsou jeho Tolpatsch,

Buchmeier atd. e posledního u o úadu ml by prý
každý sedlák umti nazpamt, aneb radji sám tak
mluviti. To je poctivost, jadrnost. zmužilost, hrdost,
ale i jemnost.

Srovnejme tato slova a všecku lásku Nebeského k eskému
lidu, o níž tak tkliv mluví jeho vídenské dopisy, s povídkami
Nmcové a jejich vzory — a máme tuším jasný obraz vlivu Ne-
beského na Nmcovou.

Posléze nesmíme zapomenouti ješt na jeduoho dvrníka
Nebeského ze stavu selského, neboC ten dostal se snad nejhloubji
do jeho srdce.

V lednu totiž r. 1840 seznámil se Nebeský s Janem Krouski'im,

zajímavým pedstavitelem rolníka-vlajtence. Téhož roku totiž poal
vycházeti v Praze nákladem Jana Spurného periodický spis Vlasti-
mil, pi nmž byl Tyl redaktorem a Nebeský „spoluspisovatelem".

Jakož pak v tch dobách bývalo obyejem. Nebeský poslal Krou-
skému jako známému vlastenci pozvání na pedplacení a šíení
listu a pipojil k tištnému pozvání jjípisek, že akoliv osobn
ho nezná, nýbrž jen dle jména a šlechetného vlasteneckého smyšlení,

pece pokládal by si to za hích zpáchaný na dobré vci, kdyby
toto krásné a dstojné podniknutí, z kteréhož se zajisté každý
vrný syn vlasti radovati musí, jemu oznámiti liknal.

To byl první krok k jejich seznámení, z nhož vyrostlo záhy
velmi dvrné pátelství. Hojné listy, jichž se nám pes ticet za-

chovalo, podávají o tom dosti svdectví, že jediné tomuto píteli

otvíral Nebeský svou duši dokoán. Všechny boue, vnitní i vnjší,

všecky radosti i boly, nadje i zkhimání, dobré iny i híchy, jakéž

nakupily se v pohnutém jeho život do konce let padesátých, zrcadlí

se náui v této dvrné korrespondenci k píteli, k nmuž Nebeský
také nejednou picházel hledat útchy v tžkých dobách.

Poesie Nebeského. Její zdroje a význam.

Byl to známý a zajímavý píznak eského vlastenectví ped
rokem osniatyicátým, že skoro vždy ozvalo se ze srdce, v nž
vstoupilo, písní. Zjev ten ukázal se i na Nebeském: jeho nej-

prvnjším inem literárním byla báse.



Poesie Nebeského. Její zdroje a význam. 17

Jako celá literární innost Nebeského tak i jeho poesie není
zjevem nahodilým. Vyrostla organicky ze své doby a píidy, avšak
od samého poátku ízena také reflexí básníka-historika a filosofa,

naslouchajícího pi každém kroku moudrému hlasu svtových djin.
K objasnní toho musíme pedeslati nkolik slov.

V život evropských národ asi od konce XVIII. stol. shledá-

váme zajímavý zjev. Na poli národnostním a politickém utkávají

se rzní národové nepátelsky, avšak ve vzdlanosti kráejí nej-

více svorn vedle sebe, vzájemn si pomáhajíce. Nmecko, Francie
a Anglie jsou význaným tvpem tchto protiv. Nejen ve stoletích

minulých, ale i v XVIII. a XIX., za dn nejkrutjšího nepátelství
politického a národního, vidti tu mocný proud duševní vanoucí
mezi tmito národy a mohutn psobící všude a zvlášt v litera-

tue. A i)odivno: cizí tento jjroud nikde neodcizuje národ vlastním

snahám, naopak sílí je, osvžuje, unáší ke starým národníjn cílm,
ano ukazuje nové, odvivaje z nich staré mlhy. Anglický i francouz-

ský romantismus vzbudil nebývalé národní nadšení v Nmecku,
ba vykrystalisoval se asem ve velkolepou ideu národní a ryze

moderní, v pangermanství.
Nkteré vanutí onoho cizího proudu dostalo se také v náš mrtvý

život XVIIÍ. vku a osvžilo jej, rozdmychalo jiskru sebevdomí
již již uhasínající v památné vzkíšení národa a nevídanou mohut-
ností ozvalo se v panslavské poesii Kollárov a monumentálních
dílech Šafaíkových.

Bystrý duch Nebeského, patící vždy na svtové djiny s po-

vzneseného stanoviska Heglova a Herderova, zaji^té postehl tento

podivný zjev — zkusilt ho také na vlastním vývoji — i užil ho
pi svých snahách o povznesení eské literatury, (ieniální budovatelé
nmecké literatury, j)Oínaje „velikým" Herderem a -bojovným"
Lessingem, „kterýž vydobyl Nmcm tolik vítzství", byli mu vzory.

Sám to na pólo piznává ve Kvtech (1844, str. 5G):

„Lessing a romantikové Nmcm vlastn oteveli oi a na-
uili je znáti Shakespeara, Calderona atd., ano i Hellény
a Goetheho; oni je udlali pozorné na i)oklady národu,
starou literaturu, a ch t 1 i jim pomoci k p r a n m e c k é

poesii... Bylo by páti, aby u nás Slovan brzo povstali
podobní mužové a vykoupili naši poesii. Litevská a

ukrajinská škola básnická u Polák již zaala; bylo

ale také hluku proti nim. My echové totéž cítíme, že nám
zde nco chybí; ale at jen žádný nemyslí, že nás pouhé
nápodobnní národních písní spasí — ani hluk nkolika
tak nazvaných klassik; neb ti jsou odcizeni, jako oni
do kletby dáni a velkým zmatkem pojemu romantikové
nazváni; rozdíl je jenom ten, že klassikové jsou
nudnjší a že nosí — cop."

Vzpomínáme-li na dlouhou adu literárních prací Nebeského
a srovnáme ji s tím, co chválí jako veliké zásluhy romantik

J. Hanuš, Životopis a spisy V. B. Nebeského. o
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a Lessinga, pekvapí nás shoda nápadná: Také on ponenáhlu na-

uil Cechy znáti SJíalrspcara, Caldcrona atd., ano i HeUénij; pi-
blížil jim a oživil poklady národu, starou literaturu a chtl jim

pomoci k veliké poesii, k takové, jaké se koil v geniálních vý-

tvorech pedních evropských básník s velikým Byronem v ele.

Doba a pomry byly nad míru píhodný práv tomuto smru.

Roku 1830 probudil hromový rachot paížské revoluce veejné
sebevdomí evropské, deptané dotud tísní absolutismu, a osvžil

všechen život duševní, politický i literární. V tomto zvlášt mocný
hlas britského pvce budil nový, svží ruch. Jeho titánský vzdor,

nenasytná touha po velikých inech, pohrdání otroctvím, sympatie

s národy utlaovanými, snaha o vyrovnání tak mnohých kivd vkv,
láska ke svobod a nádherná poesie budily odevždy obdiv v srdcích

evropské mládeže. Romantická smrt, již nalezl bojuje za osvobo-

zení ecka, obdiv ten obrátilo v nesmírné nadšení. Jako po slunci

obracely se po nm všecky mladé talenty, stal se representantem

tém všeho, co krylo se ve slovech moderní duch, moderní
poesie, jež významn pojmenována byronismem.

Nádherný, mohutný proud nových myšlének, cit a snah roz-

lil se po celé Evrop. Vedle Byrona plynuly v nm i francouzský

romantismus, prostonárodní poesie, Shakespeare, Goethe, ba i hel-

lenští geniové (Homér, Aischylos) a kypily všude pdu pro novou

spolenost, nový život, novou poesii. „Mladé Nmecko" s Bdniem
a Hcincni v ele bylo jeho výtvorem. Avšak nejnádhernji vzešla

nová setba na slovanském východ, mezi národy do t doby skoro

neznámými.

Slavná jména Mickiewicze, KrasUtského, Stoivackého, Puskina

a Lermontova, kteráž zstanou na vždy nejkrásnjšími ozdobami

poesie svtové, vypuela z té pdy a svým leskem zvábila také

pobratenou eskou mládež na tytéž dráhy, jimiž se bralo „mlad
Nmecko" a „mladá Polska".

Život i poesie K. H. Máchy a K. Sabiny, prvých eských byro-

nist, dosvdují to nade všecku pochybnost, naznaují také patrn
cesty, kudy nový proud k nám se valil, a zrcadlí charakteristický

jeho ráz politický.

.

Sabina — vypravuje Sojka v Našich mužích str. 810 — studuje

tuším filosofii, orgunisoval již s Máchou a jistým Matjovským po

pji-ažských hospodách eské spolenosti, jejichž patrony byly Hus,

Žižka a oba Prokoporé. Byli tu mužové i ženy a íkali si vespolek

dvrné brati a sestry . . .

Vzpomeneme-li si, že Sabina již tehdy byl agitátorem politické

i spoleenské svobody, za niž bojovalo „mladé Nmecko", že Hus,

Žižka atd. byla jména odedávna jsoucí v kletb u všech politi-

ckých i církevních absolutist, nemžeme pochybovati o smyslu

tohoto projevu a souvislosti jeho s podobnými spolky mezi nme-
ckými a polskými studenty.
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Druhá zpráva Sojkova (t. str. 808) jest ješt významnjší
a jasnjší. K. Sabina zarazil prý již na filosofii zvláštní eský klub,

který vedle literatury i politikou se zabýval a za nedlouho v klub

republikánský se promnil. Náelníci l)yli Sabina a jistý Lešanov-

ský, jenž i)ak co medik zemel. Republikánský klub tento vele
s y m p a t i s o v a 1 s Polskou, bojující za svobodu a hoce
oplakával tragický její pád. Když pak zbytky polských
povstalc prchaly r. 1831 skrze echy do vyhnanství, po-
bratoval se s nimi Sabina a s pátely svými všemožn
je podporoval, ba odvážil se i politické demonstrace, pro

niž pak trestán vzením.")

Již tyto zjevy ukazují, jak mocn ozýval se u nás ohlas my-
šlének a snah „mladé Polsky a Nmecka".

Mystické verše Máchovy vypravují o tem ješt patrnji. Všim-

nme si tu jen jeho vlasteneckých básní. Znalci dl Máchových
dobe vdí, že Mácha asto celý tlum myšlének a pojmu naznaoval
jediným slovem; rovnž až dosti jest známo, že písná censura,

kteráž „sice vše dovolovala psáti, jen když ve psaném nic nepra-

veno," nutila zvlášt o politických vcech mluviti tak, že teba
bylo více ísti mezi ádky než v ádcích samých.

teme-li pak tímto zpfisobem básn Máchovy, jmenovit jeho

Návrat a jiné básn politicko-vlasteneck, najdeme asto pekva-
pující, významná místa, která nám zejm dávnjí tušiti, že jako

v sousedním Nmecku a Polsku velo to i v národ našem pod

idylicky tichým obalem, kterýmž náš život chtla sevíti reakce.

A snad velo to u nás více než jinde, protože proud svobody sílen

byl velou, nadšenou láskou k národnosti zevšad tísnné, o jejíž

bytí posud bojováno.

Mácha pokusil se také prvý o moderní poesii eskou po vzoru

byronismu a zvlášt A. Mickiewicze. Avšak jen pokusil. Osud
nedopál mu dospti konce. Sotva poznal cíl a dalekou cestu k nmu
vedoucí, zemel v Litomicích r. 1836.

Téhož roku Nebeský pišel do Prahy na filosofii s nejlepším

úmyslem pohroužiti se ve vábná studia klassická, k nimž ode dávna

lnul, i státi se nmeckým literátem. Ale osud, vlastn smlý duch

vlastence-konvertity zavedl jej záhy na jiné dráhy: nastoupil opu-

štnou, dalekou cestu nešastného pvce Máje, stal se nejvýmluv-

njším hlasatelem jeho ideál, nejvýznamnjším mluvím a bojov-

níkem mladé echle.
Vlastní individualita duševní, vykojená divokými krásami pí-

rodními, jež Máchu tolik dojímaly, celý proud poesie a všeho ži-

vota Stední Evropy, z nhož ssál Nebeský prostednictvím nmecké
poesie a filosofie, eské vlastenectví zidealisované v nádherných

V^) Bezdky pichází pi této zpráv na mysl známý písný trest
F. L. Celakovského za jeho sympatie k poražené Polsce.

2*
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básních Kollárovvch a elakovského, tíse politická, ano i sou-

kromé i spolcen'ské pomry nutn vedly jej ve šlépje Máchovy

Také tragická smrt nešastného pvce Máje v Litomicích, kde

Nebeský "studoval, sílila asi mocn sympatie Nebeského, zvlášt

když octl se v kruhu eských i nmeckých ctitel Máchových.

Jaký dojem uinily tehdy poesie i život Máchv na Nebeského,

tušíme z úmyslu jeho vydati et)rané spisy Máchovy (1842) a zvlášt

ze v/pomínky Nebeského v Kvtech 1844, str. 351:

.Mácha zstane u nás smutným úkazem. Individuálnost bás-

nická naskrz a naskrz, básnický talent, jakýž více nemáme, akoliv

nebyl vykvašený; neml zde nic než kus nešastného života, nco
pomluv a kus kritické hany. Na den svatby své umel. Tu zaíná

jeho chvála. On byl zajisté silný dost, že mohl snésti kivdu mu
innou od kritiky"; boleti jej ale pece muselo to. že patrnou lží

proti nmu soila. Pedhazoval se mu Hegelianismus co njaký
hích, ježto se ani památky toho tain nenalézá. Je to ku podivu,

co lidem asto napadává, a co neznají, to osoují. Ale i po smrti

panuje nad tím, co od nho pochází, jakýsi smutný osud. Jeho

spisy ješt nejsou vydány. Mli bychom sbírati, co máme, a ne

tímpiejtvati. nemáme k tomu píiny. Jeho hrob je bez pomníku.

Jednoduchý kámen s jeho jménem a lípa by to spravily."

Mácha a zajisté také mocný rozruch, jejž vzbudila litevská

škola polská v Evrop zvlášt po tragickém pádu Polsky, pivedli

Nebeského-básníka ke slavnému pvci „Pana Tadeusze". Ješt po

patnácti letech vyítáme ze slov jeho ten veliký obdiv Adama
Mkkicwicze, „muže geniálního, básníka tak velikého, že mu z nyní

žijících nikoho po bok stavti nemžeme, pro njž tajné prohlu-

biny pírody a ducha mly zvláštní pvab, akoliv i tu básnický

jeho genius volnost svou zachoval, jak to na básníka perozkoš-

ného ,Pana Tadeu?za' sluší". ^^)

A sama poesie Nebeského nejednou upomíná na tento veliký

vzor, na p. Protichdci v líení morové panny na Konráda
Wallenroda, básn vlastenecké na „Dziady" a j.

Avšak nejmocnji dorážely k uchu Nebeského czvuky tehdejší

poesie nmecké, ponvadž hlas její tak blízko nho se ozýval

v cskonmeckých stoupencích mladého Nmecka. K této vábily

jej bezdky nejen nmecké studie, ale zvlášt také kroužek mladých

pátel, v nmž Nebeský v Praze a potom ve Vídni po njaký as žil.

Míníme totiž známé esko-nmecké básníky a spisovatele Isidora

Hellera (naroz. v Ml. Boleslavi 181(3), Alfreda Meissncra, Morice

Hartmanna, L. A. Frankla, S. Kappera a j., s nimiž Nebeský, jako

mnozí jeho druhové eští, dosti dvrn se seznámil.

Vynikající úast na tomto seznámení Nebeského se zástupci

mladého Nmecka ml asi K. Sabina, jeden z nejzajímavjších

") C. Mus. 1853, str. 135.
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zjevft V eské literatue a život od let ticátých do let sedmde-
sátých. *•') Již od dob studentských úastnil se Sabina horliv všech

vlasteneckýcli snah a první porozuml Máchovi i vstoupil ve skrovný

a pohrdaný hlouek jeho ctitel. První také, jak bylo již zmínno,
jal se šíiti snahy vlastenecké v nebezpeném rouchu politickém

a s nmeckými apoštoly svobody vstoupil záhy v dfivrné styky.

Vypráví nám o tom celá jeho poesie, vykazující všude patrný vliv

souasných ideí nmeckých ^^'i a také Sojka '') zanechal zprávu
o nm, že dopisoval do mnohých svobodomyslných zahraninýcli

listfi nmeckýci: Osterr. Morgenblatt ^^) ve Vídni, Humorist, Tele-

graf, Ungarn v Pešti, Planet'*^) a Komet v Lipsku, Niirnberger

Correspondent v Noriraberce a j. Dle téhož pramene ml prý také

Sabina Bud. Glasera, švagra K. E. Eberta. k vydávání nmeckého
listu Ost nnd West — jak jej Dr. Exner nazval — kterýž stoje

pod ochranou nejvyššího purkrabího hr. Chotka ml thimoiti
Nmcm snahy národu slovanských. Sabina sám ídil rubriky

tohoto smru i seznámil se tak záhy s pedními spolupracovníky

náležejícími namnoze nejmladší generaci a uvedl v jejich kroužek

scházející se v „Háuschen zum rothen Thurme" ''•') nejspíše také

Nebeského, jakkoli nemáme o tom pímých zpráv. Pátelství to pak
mlo významné následky na obou stranách: mezi nmeckými druhy
snažil se Nebeský buditi úast pro národní snahy eské, a oni

zase psobili na celý smr názor a poesie Nebeského. V jaké

míe se to dalo, patrno ze života i spis tchto eskonmeckých
básník.

V literatue nejvíce prosluli Alfred Meíssner (naroz. v Tepli-

cích r. 1822) a Moric Hartnuum (narozený 1821 v Dušníku), nej-

znamenitjší tehdy nmetí básníci v echách a zárove nadšení

hlasatelé a bojovníci za svobodu politickou a jiné ideály „mladého
Nmecka". Oba svým byronismem, horováním a ^tyky se G. Sandem
a celým duchem své poesie, založené asto na eské minulosti, jjso-

bili znan na smr i poesii „mladé Cechie".

Hartmann pocházel z rodiny židovské jako Ileine, Borne a j.

Studoval v Praze, kdež pilnul záhy k liberálním zásadám hýba-

jícím zvlášt studentstvem a truchlil nad smutným osudem polských

povstalc. Vedle Byrona horoval pro Lenaua, Hellerem })ak uveden
ve spisy BoTíiovy a Heinovy.

'^) Netroufám si posud pronésti rozhodný soud o záhadném charakteru
tohoto muže, ale tolik mohu smle íci, že historická spravedlnost volá již

dávno po revisi celé té vci a že strannicky, ne-li zlomysln snižovány jsou a

byly jeho skvlé zásluhy literární . . . Viz lánek J. Arboia v „Nov Dob" 1895:

K. Sabina.

'^) Viz M. Zdziechowski, Karol Hynek Mácha i bajronizm czoski.

") Naši mužové, str. 811.

'*) Oba listy pinesly obšírné recense o Máchov Máji.

"j Wurzbach, Biograf. Lexicon s. v. Hartmann.
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Od mládí mluvil nmecky i esky, ano v prvních sbírkách

básnických asto honosil se, že zrodil se v zemi husitské a pro-

jevoval lásku k jejímu jazyku, vynášeje jej s polštinou nad ruštinu.

Za to pro soudobé ideálné snahy eských buditel i probuzení

národa neml porozumní ani nadje. eský národ jest mu ubohým
jelenem, kter}'ž hluboko v lese dokrvácí, národem, jemuž ze slávy

pedk zbyla jen mkká, tajemná hudba, pod níž srdce taje. Proto

také nedovedl se nadcbnouti pro národní snahy eské, tím mén,
že hlasatelé jejich sympatisovali s despotickými cary ruskými, zá-

padním liberálm nemén hroznými, než Metternichovo Rakousko,

„ta bastilla národ, v jejíž zdech vládne ticho smrti perušované
jeii inením okov."

O pomru intimnjším však mezi Nebeským a (Meissnerem i)

Hartmannem nemáme zpráv. Ješt z Vídn píše sice Nebeský,

že jej a Isidora Heliem na jeho pání (1843) navštvoval, ale nic

více. Snad záhy pestaly dvrnjší styky, protože Hartmann vždy

více se chýlil k Laubovi. píkrému nepíteli eských snah, a tím

cesty jejich na vždy se rozešly.

Dvrnjší byl pomr Nebeského k Františkovi Zvinovi z Ruh-
waldu a Bedichu Bachovi. Od nich Nebeského duch nejen sám
bral, nýbrž také jim dával — nadšenou totiž lásku k eskému
národu, zemi, jazyku a jeho skromné literatue. Svdí o tom dv
eské básniky Bachovy a dv básn Zvinový, uveejnné Nebe-
ským ve Kvtech 1843 str. 29, z nichž zvlášt poslední hárá vrou-

cím citem vlasteneckým.

Snadno si pedstavíme radostné nadšení, s jakýmž Nebeský
tyto prvé plody své vlastenecké propagandy uveejoval; ozývá se

také z pípisku, jimž je provázel tento „básník bohat nadaný
i oprávnný svých duchovních píbuzenc sudí" (Koubek,

Kvty 1844, 314 si.). -°)

Avšak byly básn ty skoro také posledními. Bach pestal bá-

sniti nmecky i esky; pouze jednou ješt objevily se v Kvtech
jelio dv básn, totiž r 1844 v peklade Koubkov. Zvinu z Ruh-
waldu po nemnohých slibných pokusech (v Kvtech) odala eské
poesii a literatue smrt. '-"J

Rovnž tak krátké trvání mlo nadšení vzbuzené Nebeským
v Lud. A. FranJdoví pro eskou národnost a literaturu. Známe
pouze jedinou jeho básniku eskou, uveejnnou Nebeským v Kv-
tech 1845 (str. 229) jako pokus z mládí. Více esky nepsal pes
veškeré domluvy Kapprovy i Nebeského, „jjrotože prý eský básník

málo má obecenstva", jak se piznal sám Frankl slavnému Alezzo-

fantimu. --)

'") Básn i pípisek vyšly také v polsko-ruské Dennici varšavské (1843).
*') Jeho literární pozstalost dostal Dr. Med. Bedich Bach a podle

zprávy v Kvtech (1846 str. 548) chtl jeho eské ])ráce vydati tiskem (v prvém
svazku básn, v druhém novelly), avšak k vydání tomu nedošlo.

**j Lwowskie Ilozmanitoáci 1844.
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Jak patrno, nepodail se tedy pokus Nebeského, získati nme-
cké své pátele naší literatue.

Y povaze i cílech nmeckého liberalismu nalezli bychom k tomu
dosti dvodu, zde staí poukázati jen na píbhy z r. 1848. Za to

jejich vliv na Nebeského byl velmi znaný.-^) Teba tu vzpome-
nouti jen na jeho byronismus, jeho zálibu v Ileinovi a zvlášt

v Lenauovi, na jeho sympatie k Polsce a nechut k ruskému despo-

tismu, ba i na jeho stesky, že hudba nás nevy trhne, a na astá
piirovnání s jelenem v hlubokém lese zmírajícím; pipojme k tomu
bolný ráz poesie Bachovy, j)lné pedtuchy smrti, již spatuje tu

v kvtin, tu v zvadlém lupenu; pidejme horování Nebeského pro

V. Huga a ejkovo i Nmcové nadšení pro G. Sanda — i máme
v hrubých rysech obraz psobení esko-nmeckých básníkii na

Nebeského i celou „mladou echli " ani Havlíka nevyjímaje; jehož

pátelství s Hartmaunem a A. Meissnerem i reminiscence z Borna
jsou dosti známy.

Avšak nejen ve všeobecných rysech, nýbrž po rznu také v jed-

notlivostech dá se sledovati mohutný vliv souasné poesie nme-
cké na Nebeského. Byl patrné znám již souasníkm a nejednou
Nebeskému vytýkán,-^) tak že až musel se proti tomu brániti na
p. ve Kvtech (1844, str. 56).

Není pak pro celý ráz poesie dvacítiletého Nebeského bez za-

jímavosti, že nejvíce takových „reminiscencí" máz Goetha, a zvlášt
z Lenaua a Heina.

Goethe, jak známo, nabyl v literatue mladonmecké neobyejné
vážnosti. U nás Mácha jako Mickiewicz byl ])Ovstným jeho ctitelem,

jak svdí jeho Máj, v nmž již Sabina rozpoznal prvky zvlášt
z druhého dílu Fausta\ a ím byl Nebeskému, vyznal tento pímo
i nepímo.

Pímo na p. ve Kvtech (1844, str. 48): „V tom práv leží

to krásné tajemství, jehož Goethe více než kdo jiný mocen byl,

že v každém kousku celek, v jednotlivém všeobecné, ve skuteném
ideální svítalo. Proto mají postavy a tvary jeho tolik opravil i vosti

a života, že dýchají, jsou naskrze individuálnost; ale o-na krásná,

svobodná, ozáená. Goethe udlal svtské a lidské nebeským a bož-

ským; on je zduchovathi ])íroda, a zrovna jako ona, než se do
ní vpraví a jí porozumí, píkrá a chladná; mkké a snivé srdce,

na mkkém peí ideálnosti odpoívající, nesnese zdravotu, opravdi-

vost a gigantinost.'*

'') V pozstalosti Nerudov našel se malý svazeek nm. básní z let

tyicátých, který podle ústní zprávy p. Dra. J. Herbena prý vykazuje mnoho
vlivu Nebeského. Pesvditi se o ^omto zajímavém psobení Nebeského na jeho
nmecké pátely nebylo nám možno.

^•) Viz na p. Vlastimil 1842. I. 93 a Kvty Nov. 1843, str. 27.)
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Nepímé pak svdectví máme nn, i)r. v jeho písni V nocí

a v Goethov bcr allen Gipfeln isf Buh.

Noc a šero dímá kol; Uber allen Giijfeln

Pes planinu, horu, dol Ist Ruh.

Jemný spánek tiše vane; In allen Wipfeln

Z jasných nebes lib kane Spiirest I)u

Luzný sen a blahý mír. Kaum einen Hauch,

Vše již dímá šír a šír — Die Yogelein schweigen im Walde,

Protož, .srdce, pesta lkát, Warte nur, bald
Vždy ty také pjdeš spát! Euhest Du auch.

Teba jen srovnati ob básn, aby nám znám byl motiv písn
Nebeského a snad i více než motiv.

Nemén mocn ujala se v srdci Nebeského také poesie Heinova.

ByK Heine nejen pedním representantem mladého Nmecka, jehož

snahy tlumoil nádhernými svými verši, nýbrž také milákem
mládeže evropské. U nás na p. jest známo, že Božena Nmcová
do r. 1842 znala Heina nazpamt.

U Nebeského máme toho také dosti doklad. Jako Heine libuje

si i Nebeský v s'adkých vzpomínkách a obrazech z dtství, verše

obou prohátý nžnou láskou k matce i k vlasti, pi obou asto
vysloveno sebevdomí a kletba genia, nejastji však starosti a stesky

erotické oblité sympatickým rámcem ze života pírody.

Také v podrobnostech dá se nalézti u Nebeského leckterý

motiv, který upomíná na Heina. tak na p. Ticho kol, že bys
moh' slyšet ( „Schiliiieder"), Vlaštovka si na smrk sedla
(v ,.Ein Fichtenbaum steht einsam").

Avšak nejvíce snad zaryla se do srdce Nebeského z celé litera-

tury nmecké poesie Lcnauova. Jistá píbuznost povahy obou muž,
vrcholící v tom, že Nebeský asem domníval se býti na pokraji

šílenství, jež hroznou svou chmurou zakalilo poslední léta Lenauova.

a veliká poi)ulárnost bolné a pece energické poesie Lenauovy zjev

ten asi dosti vysvtlují, mnohé pak reminiscence jej dosvdují.
Jsou to bud jednotlivé obrazy"^) bud motivy v nejrozmanitjší
škále i)odobnosti (srovn. Die Waldkapelle a Širým krajem
luna dímá; Begrábnis einer alten Bettlerin a Znáte
žebraku, tu starou; Die Jugendtráume a Pod jabloní
baldachvnem).

'*) L.: Die Unschuld — stillo wcisse Tauben, X.: nevinné lásky lioloubátko,

tiché, snžné . . .

Dort heult im tiefen Waldesraum I

Ein Wolf; — wie's Kind aufweckt die Mutter, souhlasí se zaátkem
Schrcit er die Nacht aus ilirem Trauni Protichdc.
Und heischt von iiir selu blutig Futter.

(Lenau, Wintcrnacht II.)
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Mýlil by se však, kdo by z ])edchozích paralel chtl vidti

v poesii Nebeského jen nidly odlesk skvlých ideí, jež plály ze

slavných dél jmenovaných pvc. Nemluvíc ani o tom, že leckteré

místo jest nahodile shodným. i)lynouc z podobné nálady duševní,

rozlité tehdy po celé Evrop, ukazují jen reminiscence ty, komu koil

se mladý Nebeský ze souasných básník a že dal se unášeti tím

mohutným proudem, jenž v druhé tvrtin našeho století rozvlnil

nejvtší duchy evropské a pipravoval lidstvo k novému obrození.

Ovšem nejen tvíircun, nýbrž také rozšiovatelm a tlumoníkm
velkých myšlének vdí národové za stály svj i)okrok. Nebeský
byl takým apoštolem velkých evropských myšlének v národ e-
ském a v tom jest jedna z velikých zásluh jeho poesie. Avšak ona

má také jiné skvlé stránky: zrodila se nejen mocným zavanutím

myšlének a cit cizích, nýbrž vyplynula i z bohatého zídla duše

básníkovy, vyrostla z eského života a jeho zápas; jest tedy také

pvodní, samorostlá a eská: „Nebeský vlivu svých sou-
asník krajan se nevyhýbal, ale on zachoval sobe osobní
ráz svj, samostatnost svoji," jak pkn i pravdiv povdl
o nm Neruda (Poetické Besedy . XXVII.)

O eských pomrech veejných a literárních asi sotva

jest potebí šíe zmiovati se. Jsou to vci až píliš dobe známé
a dosti charakterisované životem Máchovým, Langerovým a j. Kruty

absolutismus, nedovolující ani jednoho volnjšího slova, svévolná

censura, beroucí v podezení i Komenského Didaktiku, krajní re-

akce politická, náboženská i spoleenská a podobné véci — to

bývaly první dary, jež každý literát dostával pi samém narození

do vínku. Nezbavil se jich do smrti, leda dobrovolným vyhnan-

stvím. jako na p. Hartmann, Meissner a j. eskému spisovateli

nezbývalo ani toto útoišt, postavení jeho bvlo ješt mnohem
horší. Byt sebe smélejší myšlénky lomcovaly jeho nitrem, musely

jeho verše býti tiché, krotké; vi všemu bezpráví i kivdám ode-

všad na národ jeho se hrnoucím smla ústa jeho jen mleti.

„Nešastného syna však i)ravice mdlá,

A síla úst jeho skípní jen má."

Hluboký smysl tají tato slova Máchova pro literární historii

své doby a neporozuml by našemu životu duševnímu, neocenil

by snahy pedních muži% kdo by je stále neml na pamti . . .

O Máchov poesii plaU' nemén než o literární innosti Jungman-
nov, elakovského, Šafaíkov a j.

A jak psobily takové pomry na poesii Nebeského, napovdl
sám v Básníku (1842):

Ach že musím vždy

Rám mohutné své vle schromit,

Orlm svým tu bujnou peru zlomit!

Ach že musím zkouti v pouto tvrdé

Myšlének svých Titány hrdé!
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Já to cítím. V duši mám lvy dravé,

Musím z nich však dlat šelmy hravé.

Pukni, hrudi má!

Toho nemohu již nésti dýle,

Nemožnost i Atlaské to síle:

Nebudu již podlým davem chodit,

Jak lva v okovech své srdce vodit.

Když se vykrvácí umíraje,

Nemá ho ta zpustlá vidt láje.

Rovnž o spoleenském postavení eského spisovatele
není nám teba mnolio vyprávti. „Kdo chce v Praze pkné litera-

tue se oddat, musí býti bud dvorním radou anebo alespo profes-

sorem, jinak nemá vážnosti," psal o pražských pomrech K. Herloš."®)

eskému spisovateli vedlo se ješt he: „Nekvetly mu žádné
laury, žádná penžitá odplata neodmovala jeho snažení, toliko

pocit svrchovan potebného vzdlání lidu ídil jeho péro."-")

Básník širšího obzoru duševního, smlejšího vzletu, hlubších
cit, novjších ideí neml ani té potchy: hoce nakvašený, k po-
rodu nového duševního života pracující vk hledl upeným okem
toliko na politické nebe a nepeoval le o svou fysickou blaženost.

Kde toho nebylo, nestaila zase dobrá vle ani trochu bystejšímu
vzletu pvcovu. Pro ideály básníkovy nebylo porozumní, a ne-

všímavost, ta ovšem jako krutý mráz spaluje nžné kvty poesie.

Mácha musel prožiti tuto trpkou zkušenost, Nebeský prožil ji také

a nastínil trpké stopy její v své duši dojemnými slovy:

„Beru-li do ruky eskou knihu, v kteréž básn jsou, vždy jest

mi teskno a mám lítost. Básn, zkištalované slze probdéných nocí,

kvt duše stesený se stromu života, stydlavé andle svého srdce

na odiv luze postavené, kvítí vyrvané z ader a ted mezi publikum
jako herbarium vivum v papírových deskách — a k tomu eské
básn — scripsit in tormentis, a když se nkdo nad básníkem
slituje a živou duši jeho na bílý kíž papíru pibije: pak si ho
žádný nevšimne! Strom jeho poesie, toužebn koeny a vtve roz-

kládaje, hledá ader lidských mkkou pdu, aby tam zrostl a zkvetl

výš a výše; nenajde ji však a musí uschnouti. Kde letí jeho slovo

jako blesk od srdce k srdci a rozncuje mládež k velikým inm
duševním? kde vznáší orliím kídlem nadšenou duši mez! zemí,

mezi rájem? a kdo našel v knize eských básní list poroseny
slzou vyplakanou z krásných oíí v samotnosti noní? Obrovskou silou

národa svého zahynouti jest krásno, dastojno, jest nco rekovského;
ale v lethargii kmene svého jako v benátských olovných komorách
se umoiti, a nejkrásnjší a nejdražší kvty své duše vidt umírati

»•>) Kvty 1845. 313.
^') Kvty Nov. 1889. 36.
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V mrazu svých spolunárodovcfi, jest myšlénka smutná, strašlivá."

(Posudek Básní K. Sabiny v Kvtech Nov. 1841, 5.)

Ke všemu tomu pidejme ješt trudné životní osudy Nebeského.
Bylo mu sotva dvacet let, když vyšla první jeho báse, a v 26. roce

nechal poesie — ale v jeho nitru zaburácela do té doby mnohá
krutá boue, zanechavši tu leckterou stopu svého ádní. Bylo to

ovšem také podivné nevšední nitro, jako vbec jeho celá osobnost.

Nebeský nakreslil nám obraz jeho sám hlavn ve dvou zlomcích
básnických, zbylých v jeho pozstalosti, z nichž jeden jest bez

titulu, druhý i)ak nadejtsán Bani, oba obsahu na prvý pohled auto-

biografického, jak básník v prvém zlomku sám jiiznává. Tu pak
teme zajímavé místo, o jehož {)rav(livosti, reálnosti nelze po-
chvbovati:

Jako v cizin jsem na zemi vždy býval,

Jako ve vyhnanství tady bloudil.

Toužebn jsem se jen nkdy vloudil

V domov mj, když blouzniv jsem sníval.

Nerozuml já jsem rozhovoru,

Jaký trh a malé chtíe vedou;

S nocí, s hvzdami a s lunou bledou,

Se samotou zádumivých bor,
S duchem svtodjným dávných vk.
Se sochami ovnených rek
Kadj tiché rozmluvy jsem míval.

K pírod jsem vrné srdce vinul,

A naslouchal jako v matky klínu,

Jak dech Boží tvoí kol a vane,

A jak z nebes touha vná kane.

Ano povždy svta trh jsem minul,

A ve kypivém nadšení vínu

Mládeneckou duši svou jsem koupal.

Trh jsem minul, do svých svatých palem

Samota mne unesla a ilá

Nádra má svým mlékem vykojila.

Trudem to a rozjímavým žalem;

A noc, dumy pramáti, kol ela
erná rouška svá mi rozestela.

By z mých oí svt ten poodnesla:

A když zem v moe temnot klesla.

By pak ze sn blahých povykvetla

íše ztracená, ta íše svtlá.

Kterouž nám jen v blahých dobách jeví

Tušení a Bohem dané zpvy.
asto bylo mi, jak by se vznášel

Ke mn posel z otiny mé dálné:

Tu jsem tušil kídel jeho vání

Na svém ele rtík jeho plání.
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A já nad obzorem zem kalné

Do soumraku hvzdných onch kur
Na perutích jeho letl vzhru.
Ach, pro jsem se musel vrátit dol,

Pro jsem neumel v tom vytržení!

Ach, na jsem byl zbuzen z toho snní
Zde na zemi v trní svtských bol!

Snadno si domyslíme, jak v této snivé, ideální, vzntlivé,

básnické mysli ádily všeliké ty menší i vtší svízele, provázející

každého chudého studenta, jak otásla jí do nejtajnjších hlubin
íilosofie s celým svým rozrušným kriticismera a nebezpenou my-
stikou, jak rozvlnila ji idea vlastenectví, mezi jejíž bojovníky

vstoupil, jak rozryla ji tajemná poesie duch, jako byl Byron,
Mickiewicz, Heine, Lenau, Mácha, v nž se jeho snivý duch ponoil.
Avšak máme o tom také pímé zprávy, pedevším báse Svému
srdci:

Aj mé srdce — tajné moe!
chmu se, vl se, p se jen!

zu jen, boue, kruté hoe!
rozrvi z hloubi adra má —
vždy se ze tmy jasn denní,

boue v tichý poklid mní!

Hote, žhoucí bolu paly,

divý ohni, plápolej!

A se v rum a popel svalí

tato adra titanská —
z rumu zas se svt vyvine,

Phoenix z popele vyšine!

Jiné místo teme v listé Nebeského Krouskému (ze G, na
r. 1844): „Moje nespokojenost — ani to nejsem, jsem tichý a od-
hodlaný. Síla má je zlomena ne neštstím, ale malikostmi , .

Mnoho snad jsem sám provinil, více ale je vinna má povaha a okol

nosti." A o nco pozdji: „Ted jsem úpln odhodlán a také dost.

spokojen, spokojen asi jako umrlý. Je mi jen trochu líto také

života, který jsem nepoznal a ztratil . . , Jsou lidé. nad jejichžto

hlavou smutný osud se vznáší, mn se zdá, že k nim patím . . .

Kdybych to vdl jen jist, co tuším, totiž že brzo umru, vdl
bych, jak bych si život zavedl. Mám toho ješt mnoho v duši za-

tajeného, touhy, lásky, tušení, citi a myšlének, ale nevím, kam
s tím."

Nejen vnjší pomry vynucovaly tuším Nebeskému tak zoufalé,

bolestné vzdechy, plné pedtuchy smrti. Ozývá se v nich také jiný
motiv, ješt hroznjší než všecka ta bída, tušení medika, že
tlo jeho tají chorobu, jež díve nebo pozdji skloní je v hrob
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télesuý nebo duševní, tušení, jež dsným zpsobem splnilo se na
sklonku jeho života . . .

Jaká poesie mohla vyríisti z takové pfidy, v takovém ovzduší?

Poesie bolu. A takou jest cehá „sladkobolná" musa Nebeského,
jak již souasníci jeho dobe vycítili. Na perutech nadšení vznáší

se tento snivý, samotáský duch v tajemné íše ideálfi tak vysoko,

že mizí z obzoru temný pruh zemský, a tu snuje svj názor o lid-

stvu, svt, životu, lovku, vlasti, božství. Pak vrací se na zem,

do života, do vlasti, pozoruje skutenost, srovnává ji s vysnným
ideálem. Jak ohromná, (isná i)ropast rozvírá >e tu ped jeho zra-

kem! Snil o lásce, nachází klam, zradu, opuštnost, snil o svobod
vlasti a nalézá ji v otroctví a otroky obydlenou, kteí ani netouží

po svobod, snil o pokroku lidstva vedeného velikými myšlénkami
a vidí zápas o ctiléb, vládu nízkých chtí, krev, utrpení, povržení

jeho prorok, pvc, snil o blahu vlastním a trpí bolest . . .

A to poznání a vdomí rozdírá mu duši, najjluje ji titánským
vzdorem i)roti božství, jež tak krut vládne, a hokostí proti svtu,
proti životu, proti davu vkol se honícímu i prchá v samotu,
k hrobm velkých muedník lidstva i vlastního národa, k noci

a jejím velebným svtlm, poslm z jiných, lepších svtu, utíká

se k pírod, touží po smrti a klidu hrobovém. Potud stojí poesie

Nebeského na stanovisku Máchov. Neštastnému pvci Máje ne-
dopál osud dostati se dále; krutá smrt zasáhla jej v prosted
cesty, vedoucí ke smíru ideálu a skutenosti. Nebeský však dospl
toho cíle: po dlouhém, urputném boji zvítzil kritický íiloso,

historik nad pessimistickým básníkem, resignace nad rozervaností.

Láska k matce, k lidstvu a jeho vznešeným úkolm tiší bol jeho

sklamání, vdomí božského poslání a vznešeného úkolu sílí uštva-

ného pvce, slavná minulost i víra v probouzející se budoucnost
tší zoufalost vlastence, pohled na velkolepý, vnými zákony ízený
proud lidského djinstva i na soulad všehomíra, jehož jednou ástí
cítí se býti, smiuje jej se svtem i životem plným bídy, utrpení,

odíkání . . .

V tomto smíru leží veliký rozdíl a pokrok poesie Nebeského
proti Máchov.

Piozsáhlé vzdlání pírodovdecké, filosofické a historické, pak
hluboké studie antické, zvlášt hellenské poesie, ímž Nebeský
nad Máchu znamenit vynikal, psobily na obrat ten asi nemén,
než pokroilejší vývoj byronismu v echách a pobyt i život Nebe-
ského^ ve Vídni.

ásten pispl k tomu asi také zvláštní zpsob básnického
tvoení Nebeského, zdlouhavého, pracného, jak souditi možno jednak
ze skrovného potu jeho plod, jednak z množství oprav a zmn
v zachovanVxh jeho rukopisech. To nasvduje })atrn, že acstetik,

umlec a filosof pevládal nad básníkem, reflexe nad divinací.

Tato charakteristická zvláštnost musy Nebeského mla ovšem
své dsledky také v obsahu básní: Nedává prorážeti bouím citu,
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vášn, obrazotvornosti s jejich elementární silou, nýbrž mírníc

jejich ohromnost, pekotnost, dodává poesii Nebeského v jejích

nejlepších výtvorech dojímavého klidu, harmonie, krásy, lahody

a myšlenkové i citové hloubky.

Nebeský jest básníkem filosofické reflexe, jak o nm
pkn povdl Zdziechowski. a jak on sám upí-ímn piznává
v Kvtech 1844 (str. 351): „Rozsedliny v nsvdomní jednotlivce,

obsah evropejských literatur již takoka ve zvláštní symbol a kultus

ustálený, všecky velké snahy lovenstva, jeho otázky o pravdu,

jeho boj, odpor, pokrok na pd zemské, jeho bída a radost, pí-
roda a svtodjiny a istá íše ducha absolutního: všecko to do-

ráží ted na duši básníka ua vyšším stanovišti stojícího a chce býti

pojmuto a v symbolech poesie vyknuto. Poesie rozšíila svj
okres do dálky, hloubi a výšky, nebo se ví, že to

vné, co filosofie hledá, také poesie hlásá, ale jiným
zpsobem."

Bezdky, avšak trefn charakterisoval Nebeský tmito slovy

vlastní svou poesii.

Drobné básn a jejich motivy.

Do veejnosti dostal se první plod musy Nebeského r. 1838.

Nesl titul Píse hrobní a i)odepsán Václavem BoJemírcm Nebe-
ským. Nové jméno dobe hodilo se k obsahu básn vrcholící v touze

po klidu hrobním.

Motivem této touhy i básn jako vtšiny verš Nebeského
byla láska a sice skutená láska k žen i jest zajímavo sledovati

zrcadlení její v duši básníkov.

Roku 1841 píše Nebeský v list ke Krouskému: .,Já ted ne-

jsem lovk, a to proto, že pedn mám 1. ce zkoušky z luby,
a za druhé, že jsem zamilovaný. Srdce plné, hlavu prázdnou!

Hloupá, ale smutná historie . .
." A opt: „eské besedy bývají

veluii etn navštvovány. Tam pihodila se ta znamenitá historie,

že jsem se zamiloval znova— staré rány, (bolestné) rány, kamaráde!"

Jest to jediná historická zpráva o dvou zajímavých událostech

v duševním život Nebeského, o jeho první a druhé lásce. Kdy
probudil se tento cit v srdci jeho poprvé, kdo probudil jej, ne-

známe; o druhém víme jen tolik, kolik tu eeno. Oba trvaly krátce:

„Dvakrát potkalo mne krátké štstí,

Jež jsem ztratil v prvním nalezení." (Bard).

Pro poesii Nebeského jest zvlášt prvý z tchto pomr velmi

významný, v ní uchován nám také jeho nejpknjší a tuším i dosti

pravdivý obraz.
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Bylo mu sotva 20 let, když se poprvé ten sladký cit do srdce

mu vloudil. V duši jeho vela sopka boulivých citfi, myšlének a

snah, až se celá jeho bytost chvla. Báse Svému srdci (1839)

jest asi obrazem té duše rozbouené, roztoužené. Pišla láska —
a boue tiší se v pvabnou selanku

:

Jemnou myslí pivedla's m
Ve života tiché dráhy,

A v selanku blahou, jemnou

Ty mé hrdé, bludné snahy.

Zdomácnlý dobrodruh chtl

Tebe blaze vésti dom,
Kde je místo pro dv hlavy

A dv hlaviky snad k tomu.

Ješt po ase nemže básník zapomenout na ty mocné dojmy,

pod nimiž krvácí i kvete srdce, a na jejich blahé psobení. Pí-
roda musí mu vyložiti všecky své pvaby k jejímu vypsání:

Osvžila duši jako máj, phi její by] jako rosa rže; byla

tak mladá, jako poup, plachá jako lesní ptáe, tajná jako šepot

noci. svží jako rdní broskve, erstvá jako praménku zdroj a

blahá jako nalezení . .

.

Avšak nemnoho v písních Nebeského slov tak rozkošných,

sladkých, štastných a tak rozdílných od rozervané, kypící vášné

byronist i Máchovy. Netrval dlouho ten jeho krásný, teplý máj.

Pešel, sotva malounko oblaživ, a po nm zbyla jen bolest, ho-
kost a stesk.

Nevíme nic bezpeného ani o dobé toho obratu ani o zpsobu,
jakým se stal. Ptoku 1839 byl již hotov a snad již r. 1838. Tohoto
asu teme totiž v Kvtech první básn Nebeského, zmínnou již

Píse hrob ní a V šeru, a bol z nich vanoucí vyznívá siln v ne-

šastnou lásku, jakkolivk pomry^ a zvlášt motiv — smrt dív-

ina — jsou asi fikcí básníkovou. Kdykoliv totiž jindy mluví

o tomto rozlouení — a jest to dosti asto — mluvívá o sklaniání,

ba zrad, což jest pravdpodobnjší. Tak hned v básni Na roz-
louenou 1839, jedné z nejprvnjších:

S Bohem bu!
Duši zklamala jsi vrnou —
Odpouštím ti zradu ernou
Zrušila jsi sn mých nebe —
Ach a pece žehnám tebe . . .

Od útlého mládí jsa duší snivou, samotáskou, po lásce pra-

hnoucí, rozbouen nad to sentimentální romantikou a byronisiiiem

musel Nebeský v první chvíli pocifovati celou tíži svého neštstí,
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býti jím do duše sdrcen, uražen, k šílenství rozbouen. Básn
z r. 1838—39 zrcadlí tu náladu (Padneš v Kvtech 1843; Na roz-
louenou t. 1839). asem však pirozená šlechetnost vítzí nad
hnvem, resignace nad zoufalstvím, nadšení pro vznešené ideály

nad sobectvím; v duši jeho zavládá mír a smír. V básních Sa-
mota (III), Na mne vzpomínka co hvzda a j. máme o tom
pkná svdectví. Konen mizí i poslední stopa hokosti, v srdci

zstává jen krásná vzpomínka a když ta jím rozvlní, ozve se ono
milou, útšnou písní

:

Tiché, snžné holoubátko nevinné lásky ustlalo

si hnízdo v mém srdci. Ustlalo a — uletlo ze srdce proklatého!

Ule! a jen své teplé hnízdo mi v srdci zanech

a pak jedno skrvácené pírko z blounkého kídla!

V hnízd osielém budu

sny své lásky pouspávat,

a tím pírkem skrvácen}'m

tiché svoje písn psávat.

Od svého dtství Nebeský miloval snní a samotu. Veselá

láska vyvábila jej z ní. Sklamání, bol, resignace pivedly jej opt
z hluného víru svta v její tichou náru. „Ten, kdo chce žíti,

vrhni se v hluný vír svta, mne poutá více m.é snní, mj tichý,

bolný mír. adra má jsou svatý hrob a v nm v kištálov rakvi

spoívá má mrtvá láska" (Že tak samotinký bloudím). Tuto
myšlénku vplétá asto ve své verše. Tak v Rad:

A se jiní v svtském hluku hbit

honí sem a tam,

Koj ty v srdci jen svou muku,

A v komrce zsta sám.

Zavi bránu srdce svého,

haj si sn svých outlý kvt,

neb pro prsa nešastného

není tento hluný svt.

Píroda, tisícletá uitelka a tšitelka smutných duší, sama
jako by jej do samoty lákala. A jako z hlubokého ticha asto ozve

se tesklivý povzdech boru, tak z hlubiny jeho duše vynoují se

divné, temné dumy a blouznivé pedtuchy:

Ticho kolem, tak ticho, že bys mohl slyšet zlaté

livzdy v nebi chodit i hedvábné lesky msíka
brodit se v jezee, tajné sny hrobního spáe i

mrtvé kapky asu, jež pláe oko vesmíra.
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Jen mé srdce poád bije,

tlukot s tlukotem se honí —
jak hodiny všehomíra,

jež si sama hrana zvoní.

(Ticho kol, ze bys moh' slyšet . . .)

Mocn dojímají ty vzdechy a sny básníkovy, vzpomínáme-li,

že nejsou sentimentální frasí, že derou se z nejtajnjších záhyb
duše básníkovy, že mají také reální podklad v chorob, o které

nejednou mluví jeho listy.

V takových tžkých dobách ujala se svého syna píroda. Od
dtských let uil se jí Nebeský obdivovati, ji milovati, studia klas-

sická jeho lásku k ní živila, moderní filosofie, zvlášt Fichte, Schel-

ling i romantická poesie ji uinily jeho dvrnou, nerozlunou
družkou, u níž básník se svým rozervaným nitrem asto hledal a

nalézal útchu. A nejen to: v jejích zjevech hledal odraz a obraz

vlastního nitra, v její rámec jako Byron, Heine, Bach a j. kladl

všecku svou poesii.

V pkné písni Na pírodu odvdil se za její úast:

Pírodo, má svatá matko!

V chrámu tvého tichém stínu

spoinout je rajsky sladko —
jako dcku v matky klínu!

Pojmi syna v náru svou,

on si z divých svta hluk
nese žal a tajnou muku —
zhoj ho jemnou rukou svou.

Ty jsi plna božské tchy!

Kdo k tvým adrm pijde lkáti,

kdo ti nosí svoje vzdechy,

ten u tebe, všeho máti,

jist bývá zotaven!

A kdo boln v srdci stn,
ve tvém istém, svatém ln
divn bývá pozdraven.

Ovšem není ta píroda mrtvá. Vše v ní dýše, plesá radostí,

pláe bolem, miluje láskou, nenávidí nenávistí: Velkokvtý lotus

rozvírá v lunosnivé noci svá kvtná adra, zmíraje toužebnou mocí
lásky, smrk, když v temné noci spává, touhou vzdychá, ostré jehly

pláe (Vlaštovka si na smrk sedla), bor teskliv vzdýchá (Sa-

mota 2.). áp, duše dobrá, vrná, ulétá, na stechu-li, kde má hnízdo,

padne tajn erná kletba.

J. Hanuš, Život a spisy V. B. Nebeského. 3
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A ješt více: živá píroda ta žije s básníkem, ona rozumí

jeho radostem i bolm, naslouchá s živou úastí jeho vzdechm
i žalobám a útchu vlévá v rány jeho srdce. A jakož z duše jeho

odsthovaly se dávno slasti a resignovan}' bol i pedtucha smrti

usadily se po všech koutech, tak také umírající, klidná píroda
podzimní a noní jest mu nejmilejší, nejbližší. V jeseni, kdy svadiv

rže, spadly klasy a kolem všude žluté umírání, bezdky vzpo-

míná srdce jeho na své svadlé máje, na své léto žní i rubáš,

vidouc ten žal pírody, holé kostry místo zpvných háj. v nichž

ostrý vítr metá suché listy — popel máje (V jeseni). Kresby pod-

zimních scén pírodních (na p. v Protichdcích) patí také k nej-

krásnjším v poesii Nebeského, ba v poesii eské.

A ím byla básníkovi noc, vyítáme z množství jeho básní

a on sám piznává to ve své autobiograíii

:

A noc, dumy pramáti, kol ela
Rouška svá mi erná rozestela,

Aby z pratmy svaté povykvetla

íše myšlenek, ta íše svtlá,

Jako kišály ve sluji tmavé. (Bard.)

Jako láska rozvluila jeho srdce v píse, tak také tajemná noc

probouzí v nm zpvnou strunu, jest druhou matkou jeho poesie.

Vyslovil to v pvabné básni Nade zemí noní, tmavou:

Nad zemí zahalenou tmavým závojem noci vznáší se ticiiý

seraf na mohutných modrých perutech, plných hvzd. Když ma-
lounko hne kídlem, zavznívají sladké kolébavky a kapky spánku

se sny snášejí se na znavené lidstvo. Kde však bolná, žhoucí adra
se nechtí dáti ukolébat v sen, tam on mocnji zavane libcšumnou

perutí, až z ní skane zlaté pírko, hvzda poesie:

A já v adrech vrných koje

nadšení a touhy svaté,

pjdu svtem široširým

hledat jedno pírko zlaté,

bych je zbožn, velo vtopil

v purpurové ader zdroje,

psal jím liliové listy

lásky — tiché písn moje.

Málo v naší literatue tak pvabných básní a nemnohé z básní

Nebeského, jež by tak krásn charakterisovaly ideální, tichou,

nžnou musu jeho.

Noc zrodila jeho básn, jí také jedna z prvních posvcena
(V noci, 1839J jako by za dík, že vlila v jeho duši útchu, utišila

hluky, umírnila žal svým posvátným tichem

:
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asto mn tvá peru blahostinná

V bolnovelá adra chládek vála;

A když žalná touha v prsou plála,

Tys ji zhasla, noci míroplynná!

V tob jsem se ukryl, luzná noci:

Nech m spoívat v tvém libém stínu.

A se bolná iiádra má v tvém klínu

Opt uzdraví tvou tichou mocí.

Jako viola ped sluncem zavírá svá kvtná adra, tak básník

zamyká své bolné srdce ped hlukem svta, avšak tiché noci sv-
uje' své touhy, vzdechy a sny. Ona jest mu. co vláha kvtu, co

útcha nebe umírajícím adrm. A nejen útcha, také krása z ní

line. Kolik pvab zasvitne z ní, když bledá luna obeste ji svým

tajemným jasem! A jak velká, božské vštby plná kniha tiše,

divusvat se otvírá srdci, když zírá oko v neznámé íše, kde se

hvzda za hvzdou bez konce míhá!

Nikdy jsem ti nerozuml, kniho svatá!

Ale te, když na svém lžku trudn sedím,

y oku slzu, v srdci bol, a vzhru hledím —
Ach te vím, co mluvíš, kniho hvzdozlatál

Jako dít vztahoval k jasným, vábným svtlm ruky, nyní

táž touha pudí k nim básníka — idealistu. Zdají se mu býti slzami,

jež nebe pláe nad vrným srdcem, umírajícím zradou osudu a

lásky, a takovým jest také srdce jeho (Klesla hvzda s nebes
výše). Opojen vní z kvtných ader noci, chtl by v nich sníti

a vn neprocitnouti (Noc se kolem rozložila), nebo tento

divý svt vezme vše, co jest srdci drahé, nedopeje ani víry, ani

kvt snu a mamu (Ach jak mnoho, velmi mnoho). Láskou

ponenáhlu oživují, rozumjí básníku co starému známému lépe než

ten hluný svt, neznající tajné mluvy muk. cítí s ním jeho bol;

plynouce od neznámých krásných beh po blankytném nebi pi-

nášejí pvci poselství a pozdravení od milých, jenž jsou v onom
kraji, a pijímají jeho lkáni, jeho vzkazy. Osud jejich jest s lid-

ským úzce spojen. (Každá dívka má svou hvzdu.)

Pomrn nejmén nacházíme u Nebeského písní vlastene-
ckých. V dob národního nadšení pekvapuje tento zjev zvlášt

u básníka, kterýž horoval pro poesii Kollárovu a elakovského a

kterýž tak asto hlásal, že „vlasti každý velkomyslný svou krev

a co více svou duši obtuje","®) i žádá vysvtlení. Musíme si

") Kvty Xov. 1841. str. 6.

3*
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pedevším vzpomenouti na pomr Nebeského ke starší škole bás-

nické a vbec k eskému životu doby pedešlé, na jeho pesvd-
ení tolikráte modifikované, že národ se vší svou poesií, vdou a

všemi snahami nesmí ustrnouti na tom stanovisku, nýbrž všemi

silami musí se bráti v ped za národy a s národy cizími k nej-

vyšším cílm lidstva — a nebude nám zjev ten tak cizí.

Nebeský sám toto vysvtlení napovdl v Kvtech 1844 v pa-

mátném lánku o vlastenecké poesii.

Láska k vlasti, píše tu, jest jeden z nejhlavnjších živl našeho

básnictví, jeden z nejhrdjších, nejsvétjších, nejblaženjších a nej-

vtších cit, v nmž jest jakási obanská, ano i svétodjinuá mrav-

nost. Ale sama o sob nestaí. Na pouhém milování není dosti, to

je píjemná a pohodlná vc, tu dovede leckdo; ale láska se musí

státi inem, srdce musí míti ruce. Ostatn také není na tom dosti,

své hory, doly, svou e, své tance a zpvy milovati, akoliv je to

hezká vc; ale jet potebí ješt neho jiného, totiž snahy, obti,

aby tu stál národ jasný, jadrný a silný, aby své srdce a svj rozum
ml, aby nebylo poád teba za nj mysliti a za nj chtíti. —
Vlast má dva živly, jeden je pirozenost, druhý pochází ze samo-

statného, svobodného ducha, jeden je daný, druhý dobytý. Poloha.

tvar, dar zem, speciálnost vloh, cítní, myšlení a chtní atd ná-

rodu je na jedné stran, na druhé onen duch, kterýž tuto látku

pemohl, vzdlal, pronikl, svým dílem uinil, na ni svou pee
vtlail a pak ekl: to jest moje! (historie, umní, život pospolitý

a t. d.) — Vlast má dv stránky; koeny má v pirozenosti, je však

ale také vyrostlá v íši ducha a svobody (ve smyslu m e t a -

fysickém). Ta duchová stránka je však práv ta, na kterou lovk
a národ nejvíce hrdým býti má, to mu dává cenu, co ze sebe udlá,

ne co je pírodou . . . Hory, krásné údolí, ano ponkud i krásnáe atd. jsou darové pírody; za to žádný nemže; co ale z té pi-
rozenosti štdré udlal, to je jeho jmní, est a hrdost. Proto

také duchové stránky vlasti musíme si nejvíce všímati, ji pstiti

a obrati za látku v básnictví i jinde. My chválíme v poesiích

jazyk svj — my to museli, on nebyl ve svém právu, v kterémž

býti má, my v nm úpln nežili. Tím se stal naším pedmtem
pro innost. Kdybychme v nm byli úpln žili bez odporu, nebylo

by nám napadlo jej opvovati . . . Tak chválíme také své luhy,

lesy, háje atd., naše dvy a ty zpvy, všecko hezká vc, my však

za to nemžem. eské dvy jsou ovšem andlské zjevy a ty háje

pravé ráje; co se však týe vlastenectví, máme také nco
vyššího . . .

Jaké to vyšší vlastenectví tanulo na mysli Nebeskému, na-

povdl již ve svém hesle; mlo mnoho podobností se smýšlením
Havlíkovým, jak je na píklad projevil v památné kritice Tylova

„Posledního echa". K tomu pidejme ješt mocný politický proud,

který charakterisovali jsme již výše a který unášel zajisté Nebeského
nemenší silou než Máchu a Sabinu a byronisty nmecké i polské,
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vzpomeme, že vlastenectví eské bylo tehdy dosplejší, mužnjší,

smlejší v tužbách i prostedcích, jsouc již na cest k roku osuia-

tyicátému — i nebude nám zjev ten tak cizí, porozumíme také

zvláštnímu tonu jeho vlastenecké poesie. Nemyslíme tu ovšem básn
Pannám! (1842), ani eský máj (1839), tlumoící jeho národní

city. Jsou ob málo rozdílné od vlastenecké lyriky té doby.

Za to mohutnou silou, vroucím citem, mystickém nadšením

pri> nejvyšší ideály lidstva a zvlášt svobodu, pohrdáním vší po-

roby hárají tajemné verše Básníka (Kvty 1842), Mroucího
bojovníka (1842), a dva básnické zlomky nalezené v pozstalosti

Nebeského. Patí s následujícími básnmi k nejvýznamnjším pro-

jevm byronismu Nebeského.

Pihlédnme naped k obsahu tchto básní, dosti temných.

Nesvdí mráz kvtu a poroba písni. To krátký smysl prvních

verš Básníka, jemuž puká hrud pod nesnesitelným beme-
nem okov a krvácí srdce nad bídným davem, který klidn je

nese. Proto prchá v samotu, halí duši v trud a dumu, se^svými

nadjemi a sny utíká na veiké mohyly slavnjší minulosti. Žhoucí

krví svou chce rozpeetit hroby velkých otc, mluvit s nimi, vzkísit

sraré doby, s pláem na jich slavná adra klesnout, lkát jim, a

jiotom z mraen svého bolu hromem zahlaholit dol píse zvoucí

ke z mrtvých vstání národa.

Mroucí bojovník vyslovuje podobnou myšlénku:

Umírající starý rek žádá si svého praporu, vrného mee,
pílby, aby se utkal se smrtí naposledy v celé zbroji, když nepáno
mu zemíti v boji. Kdo to jest, tušíme z posledního pání jeho:

chce býti pochován u hory, kde podlé pkné eské povsti, do-

jímající neobyejn eské nadšence let 40. a 50., spí muži sv. Václava

ekajíce, až rek boží pijede v plném oruží vyvést je ke spáse

zubožené vlasti. Pedtucha smrti budí v nm vzpomínku na minu-

lost plnou see a boje. „Pracný a parný byl ten den mj, a pece
se mi chce zdáti, že je ztracen marn:

Když já své nesl palné rány,

byla tma a svtu seraf iasný

nebyl ješt vyšel z jitra brány;

umírám a te se zane život krásný!

Klesá nazpt. V kout zvedá se již smrt, žena zmoená, a tasí

bídný nž. Tot jiná smrt než ona, jež z tisíc me hledí, v jejíž

náru mladých srdcí chtivou klesnout jest rozkoš. Rek však sní:

„Leží v hrob, východ plane a ten seraf výš a výše stoupá.

Posel Boží! Štít a me se blýští,

bílá íza s oud mocných vane,

z oí jasné z mrtvých vstání prýští,

vínek, blesky prše, s skrání plane.
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Mocným meem o štít zvuný tlue,

zhraí, jako když na vzkíšení zvoní.

Prasknou hroby — svatý Václav rue
jede v zbroji bílé na konioni.

Z mrtvých vstání! — Huí eky, bory,

prapor hrá, hmí branné písn zvuky,

hromem oteve se brána hory,

z ní se ítí boukou Boží pluky.

Táhnou pes tichý hrob rekv, on probouzí se. plane s nimi
jíti v boj, rozraziti hrob, vyskoí, však zase nazpt padne, be^ ducha.

Ne ta žena, ale andl Pán
pišel, na elo jej líbá chladné,

palmou kryje adra mu a skrán.

Bard tlumoí v nedodlaných svých verších stejné idee:

Jasným májem vlee se šedovousý kmet. Jest šíleným. Tiše

kráí a tuše svou brzkou smrt. vzpomíná na minulost, zdroj svých

útrap

:

Pro jste se mi zjevily vy stvary

Nebetyné zatopených vk.
Rozkotaných obr oudy starý.

ezem rozhlodané mee rek,
Na rozcestích roztroušené kosti

Otc — vlastních syn shýralostí . . .

Slavná dávnost — socho velikána.

Na hrobech ve rumy rozkotána,

Socho stará zasypaná v písku,

V bahn malých chtí, malých zisk,

Chráme svatý, v nmž te pohan sídlí.

Dome otc, v nmžto syn te bydlí
Podružstvím, o pdo prachem stlelých

Rek, krví velkých srdcí velých
Zúrodnná, aby mohl rostl

Bujný pahejl hrdé zcizenosti;

Hrobe matky v smutné nepamti
U svých vlastních vyhýralých dtí . . .

Tušíme, kdo jsou ty vyhýralé dti zapomínající na hrob vlastní

matky, kdo bujný pahýl hrdé zcizenosti, nad nimiž puká mu srdce

žalem, jimž by chtl hímat své hnvy. Však co to plátno: „Mrtvé
živoucích je pokolení, a hroby n ech ti oživnouti."

Nechce volat ty k soudu, jenž v laném bludu vraždili
národ, nechce ukazovati vrahi\m stíny vraždéných; chce zapome-
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iiout na staré rány, kleknout na svaté hroby a jim si postžovat.

V/dy posud cítí v nich tlouci živé, vroucí srdce a až pijde doba,

prasknou kypivým dechem života. A to pomyšlení vlévá mu v srdce

balsám útéchy, zahání bol z duše jeho a plní ji novým nadšením,

povznáší v íši ideál. Po celý život spl k nim po cest odíkání,

práce, boje, žalu, pemítání, sklamání. Dumal o svatých bojovnících

Pán, kteí v žáru hranic chválu mu pli, o mužích jichžto bolné

skrán nesly vnce z nebeského svtla, o recích, kteí na svých

mocných plecích nesli obrovské bím svého století, o krvi. jež

co nebes sím zúrodnila sady lovenstva, o blízkém vykoupení
lidstva z tžkých pout.

Snil o vítzném plese bitvy, pout inkotu,

O krvi, jenž plesem z ran se lije,

By ní bylo lidstvo vykoupeno,

O srdci, jenž samo v kíž se bije,

O srdci, jenž svta muku celou

Samo chtlo nést svou láskou velou,

O mužích, jenž hrdou kradli rukou

.Jiskru nebes pro zem osielou . . . Marn.
Já to z mrtvých vstání nemám szíti
Mého národu; kol tuším Vesnu
Z hrobu zkvítat. Vesnu pokolení
Omlazených — a já ve hrob klesnu.

Bda, ve tmách zrozen, umít musím

Na úsvit nových rozednní . . .

Druhý zlomek nenadepsaný jest dle vlastního piznání básníkova

kus autobiografie tak pravdivé, že mohli jsme ji s dobrým svdo-
mím pedvésti jako obraz básníkovy duše a jejích djin. Myšlénky
jsou témé tytéž jako v Bardu s nímž zlomek tento patrn sou-

visí. Jeho bol, jeho náklonnost k blouznní, samotáství, snní
o velké minulosti, láska k pírod, zvlášt tiché a noní, neváž-

nost k reálnímu životu prosvítá tu z každého verše, jež v tom
vzhlede jsou tém koncentrovanou essencí, hrubé nartnutým
obrazem vší poesie Nebeského. Srovnejme nyní tyto básn. Na
prvý pohled patrno, že vespolek velmi úzce souvisí. Osoby, hlavní

ideje, tendence, ba i jednotlivé situace a celé skupiny veršíl jsou

tytéž neb aspo tak si podobny, že to až pekvapuje. Nenadepsaný
zlomek poslední podává nám zárove ke všemu klí. Ukazuje nade
vši pochybnost, že v Básníku, Mroucím bojovníku i Bardovi
tají se sám Nebeský, v rozmanitých situacích že skryty
rzné fase jeho duševního života a života eského vbec.
Z tohoto stanoviska, tuším, jsou pak jasná všecka ta slova o okovech,

o potup metané zhýralými syny na kosti slavných otc, o chrám,
v nmž sídlí pohan, o dom otc, v nmž syn je podruhem, o pud
kypené prachem stlelých rek, krví velkých srdcí, na níž nyní
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roste pahýl zcizenosti, o laných vrazích národa, o mrtvém po-

kolení živoucích, od nichž prchá básník, nadšený pro svobodu vlasti,

uštvaný její porobou, na hroby slavných pedk, k mohylám vt-
ších, lepších dob a do íše svých sn. Avšak nejen bol, zoufalství,

beznadjnost ozývají se z tch temných, mystických verš básní-

kových. Všteckým duchem svým proniká mrtvé ticho politického

i národního života, nalézá v nm jiskru posud doutnající, tuší

záné slunce, které brzo zasvitne nad zuboženou vlastí a vzbudí

ji k novému, krásnému životu:

Prasknou hroby — svatý Václav rue
Jede v zbroji bílé na komoni.

Z mrtvých vstání! — Huí eky, bory,

Prapor hrá, hmí branné písn zvuky,

Hromem oteve se brána hory,

Z ní se ítí boukou Boží pluky. (Mroucí bojovník-.)

V Bardu ješt jasnji vyslovena táž nadje:

Já to z mrtvých vstání nemám zíti

Mého národu; kol tuším Vesnu

Z hrobu skvítat. Vesnu pokolení

Omlazených — a já ve hrob klesnu.

Bda! ve tmách zrozen, umít musím
Na úsvit nových rozednní . . .

Srovnejme tyto politické básn Nebeského s Máchovými, na
p. s Návratem. Jak velký tu rozdíl pi vší podobnosti! Mácha
zoufá nad osudem vlasti a národa. Nebeský vidí v nejhroznjší
tm politické spasnou hvzdu, v mrtvole tuší život, budí jej a hla-

sem všteckým pedvídá vzkíšení. Ovšem byl ten živel eský již

docela jiný než za Máchy, mnohem patrnjší, smlejší, tak blízek

roku osmatyicátému.

Avšak nejen národu zuboženému, také smutnému osudu vla-

stnímu dovede pvec nalézti útchy. Sem patí básn Blaha's
vyhnán ec! (1842), V noci bloudil jsem:

Kdo svtem nést chce boží jdamen písní, jest na vždy vy-

hnancem zemského blaha, štstí. Plamen nadšení spálí jej, píse
tká mu rubáš, plete trnový vnec na skrán. Svt mní se pvci
v pouš, v níž písn jsou mu zdroje i stánek. On dává svtu vše

a nebere od nho nieho, ani lásky, ani štstí rodinného. Nevsta,
jež v první noci zemela, labu, kteráž naposled již pla, Kassandra
ovnená v ob, vojín thermopylský, nesoucí si svoji rakev —
štít — to život pvce bohem poslaného.
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Avšak všecku tu kletbu, všecky ty strasti snáší rád, mužn,
neb takový jest osud pvce — božího posla:

Nebo komu páno Boha zíti

A kdo jeho me a slovo jesti,

Musí svta kíž a kletbu nésti.

V týž smírný souzvuk vyznívají také básn, byronovsky siln

zabarvené, jimž motivem jest pomr básníkv k Bohu; sem patí

Jak jsem pišel na tu zem . . . (1842):

Nevím, kdo a odkud jsem, ani jak pišel jsem na tuto zemi,

ani kam odsud mám se bráti. Avšak aspo to znám, že duši mou
unáší Tvj duch a to vdomí sílí mne v trpkém život, plném

touhy, mozol, potu, krve, trní, v njž jsi mne uvedl, ono jest mi

odmnou za to, že ze svého žití stavím chrám Tvj, že vnou
láskou planu k Tob, jenž jsi vše . . .

Ne vždy míval básník tolik mírné resignace. teme jen báse:
Na hoe jsem stál — a duše moje žhavá... (1842) a za-

slechneme ohlasy Byronova titánství: Moje duše vzrostla v pyšný,

obrovský strom sahající až do nebes, srdce moje rozšíilo se nad-

šením, že by celou zemi obsáhnouti mohlo, moje myšlénky
jarou pýchou jinocha bušily v tvrdou klenbu nebes jako
Titáni, smrt chtl jsem spoutat silou Storukána, co Atlas

na se vzíti svtská muka . . .

Jinou stránku duševního života básníkova zrcadlí báse K no-

vému roku (1843).

Tají nemén hluboké myšlénky, jak nepímo piznal sám Jung-

mann. pijav tuto báse — jedinou z poesie mladé echle — do

druhého vydání své Slovesnosti (r. 1845. str. 422). Zasloužila si

té cti formou i obsahem krystalisujícím v poetických obrazech

básníkv názor na velkolepý proud lidského djinstva,

Jenž se valí obrovskými takty

Z temné brány, jako katarakty,

Duhou záí, hmí, démanty se stkví,

Letem boue unáší své tvary.

Stín a svtlo, jasný vznik a zmary.

Y tento proud pouští jasný seraf, posel boží perlu — nový

rok a žehná ji, zatím co starý klesá do propasti. V ten vný
hrob asu, svta, lidstva patí básník a ped jeho ohromností chvje
se mu srdce, až zapomíná na všední prach malých trud, kalících

život lidstva; jeho vlastní duch povznáší se do výše nadzemské.

a pohlížeje odtud na velebné drama lidských djin vyzírá z nho
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nnvou íilosoíii života, stejn pravdivou jako skvlou, hrdou a i)0-

vznášejicí filosofii smíru se životem:

Bleskem tká as vné roucho boží,

A když letí lunek jeho žhavý,

Zkrvaví on mnohj" život hravj";

Protož obr svoje adra mkká,
A když svtla v sob cítíš sém,
Povznes hrd, zmužile své tém;
I tys nití v tomto rouchu božím,

I tys vlnou v ohromném tom proudu;

Duše tvá v té vné duze svítí:

Protož bu v tom rouchu svtlou nití . .

.

Protichdci.

Nejobšírnjším a také nejvýznamnjším plodem poesie Nebe-
ského jest filosofická báse Protichíidci -^). Nad ostatní básn
vyniká rozsáhlejšími rozmry i pozdním složením — pochází asi

z konce básnického tvoení Nebeského — i zrcadlí proto nejvrnji
svtový názor básníkv na vrcholu jeho rozvoje. Vedle toho však

i vznešená, všelidská idea, provedená v širokých, smlých rozmrech
dává nám nejlepší píležitost nahlédnouti v duševní dílnu uml-
covu i staví tím vedle jiných pkných stránek ,Protichdce' do

popedí vší poesie Nebeského. Bude nám tudíž snad odpuštno,
prodlíme-li pi rozboru jejím ponkud déle, zvlášt když obšírnj-

šího rozboru posud není.

Hned v prvých verších máme mistrovský popis dsné noci,

hodný péra moderního symbolisty: Zem mlí, jakby nebe spící

ve snu tajemství jí chtlo íci, jak by andl — mír šel v tmavém
lese. V tom ozvalo se vytí a z erného houští zablesklo cos, to

žhavé oko vlka prahnoucího po koisti.

Jak se vražda erné zrady loudí,

Tak on krvelan v šeru bloudí.

Hrabe, vtí, vyje, vztekle pláe.

Že mu noc žrát nedá^"j — v kole skáe,

Sám se hon — žhou co uhlí oi —
Stojí, hravým vztekem zase skoí,

Jakby ped sebou již koist ml —
A zas vtí, jakby slyšet chtl

Živé srdce tlouci v noci tiché.

*^) Vydáua Jar. Pospíšilem v Praze 1844 (s temi malými illustraocmi)

a po druhé v Kobrov Ústední bibliotéce r. 1882.
'") Srvn. Lenau, Winternacht II. :

Dort heult im tieen Waldesraum
Ein Wolf; — wie'.s Kind auweckt die Mutter,

Schreit er die Xacht aus ibrom Traum
Und heischt von ihr selu blutig Futter.
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Z dáli ozývá se klusot kon, vlk radostné zavyje. Jezdec za-

stavil se ped kížem, šeptá krátkou modlitbiku, bohu odporouí
vše, duši, ženu i v kolébce déko a svádí hrozný, bídný boj s vlkem,

tak rozdílný od estného boje za vlast a národ, z néhož se práv
vrací.

Najednou však ticho. Vlci prchají zdšen, ped jezdcem užaslým

stojí olbím

a kyj sukovitý

Nad hlavou nai)aliá svalovitý

Muž ten hrzný, olbimý a šedý;

Postava ta zdá se žulu tvrdá.

Prací sta let dlouhou vydlabaná,

Divou bouí, bleskem ošlehaná, —
•Tak je sešlá, vetchá, mocnohrdá;

Je to Ahasver, žid vný.

Kristovi, když zemdlený kráel na Golgathu, nesa tžké bím
lidských hích, nepál odpoinku. Materialistický, konservativní

duch jeho neporozuml idealistovi reformátorovi, nepochopil ducha

lidského déjinstva, unášejícího svt v stálém pokroku v ped, stavil

se mu v cestu! Za to proklet, mír vzat mu z ader i z oí spánek.

Drastickými, živými barvami kreslí básník jeho utrpení:

Až vše zhyne — hrob na hrob všude —
Na hbitov svta velkém bude

Bloudit zoufale od pólu k pólu,

V adrách nesa žhavé uhH bolu,

Smutnou zem hlídat kostnici.

Vn v ped jej nevidná štve ruka,

Nemž nikdy pozbýt žití muka,

A tak tká století již mnohá
Plachá, kletbou štvaná jeho noha.

V soumrak vidt postavu tu šedou

S tváí vyschlou, zoufalostí bledou,

S tváí zvraštnou života záští,

S tváí umoenou smrti touhou

Kráet v šedém klobouku a plášti,

V dešti, mlze, v chumelici snhu,

S holí sukovitou, tžkou, dlouhou.

Poutník žíznící po umírání,

Lovec ženoucí se v divém bhu.
Za smrtí, co zví zvtelou.

Bez oddechu, bez tichého spaní.

A kde ona zuí nejkrutji.

Tamo pádí noha jeho štvaná;

Smrt se mu však vyhne polekaná.
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Vrhá se v plameny planoucího Jerusalema, v hrzy padajícího

íma — marn. ítí se v bitvy me, o koist se rve s hladovým

lvem, o mládata s hyenou, vrhá se ve vodopády Niagary, v hoící

prales, v hrozný Samm, mrzne v íši ledu, hoí v jícnu Hekly —
nadarmo. Táž vná touha po smrti zavedla jej i k nonímu boji,

ale opt marn . . . Materialista Ahasver. hledající smrt, a idealista

jezdec, bránící se zoufale neestné smrti od vlk — v boj pro vlast

a národ spl smle, bez bázn — to první protichdci.
Druhá ást básn pedvádí nám další protichdce. Téže noci

jel borem na bujném vraníku druhý jezdec, hrdý zem syn, jejž

zasypala píroda svými nejkrásnjšími dary. Výmluvným, plastickým

slovem nakreslen ten obraz krásy a pychu, síly, marnosti i híchu,

pravý protichdce prvého jezdce, k nmuž vzdáleným modelem
byli snad hrdinové Byionovi:

Rozkoš bujná byla jeho snaha,

Rozkoš opojená, polonahá,

Díví ret a kvt a hluný smích,

Hrdé klení, sladký sept a hích.

V tocích vína bujnou duši koupat,

Na blounkých adrech hlavu houpat,

A pak dívka volná, polonahá.

Pi zpvu a loutn tancující —
Korunou mu sloulo všeho blaha;

A pak život sem tam harcující.

Hody skvostné, vava, zpitý ples,

Vtronohý k a rázný pes.

Kopí ostré, damascenský me.
Pohár s pátely a s vrahy se;

Svtem bloudit, dobrodružství hledat,

Na turnajích soka s kon zvedat,

Všude proslout vítzem a rekem,

Vncem pohrdat a dívek vdkem . . .

To jen pravým životem mu slulo.

Dv však vci jsou mu k nevystání:

Modlení a pak to umírání.

Osteji nemohl básník nakresliti tohoto protichdce proti

jezdci prvému. Kdežto onen brání se potupné smrti pro ženu, dít,

národ a vlast, spchá tento k zaklínai duchu pro nápoj nesmrtel-

nosti, aby vn mohl užívati rozkoší tlesných, posmívati se svto-

vému ádu i urení lovka, založenému na harmonii tla i ducha.

Než trest jde v záptí bezbožné jeho snaze v podob morové panny,^')

nejvtšího nepítele a zosobnného následku tlesných požitk, na

") Pkný popis jojí srovnává se nápadn s popisem morové dziewice

v Mickiewiczov Konrádu Wallcnrodu.
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nichž jezdec stavl všecky své nadje. Jezdec vjíždí v úzký úval,

mezi erné pusté skály, siln pipomínající divoký dol Kokoínský,
nejmilejší útulek básníkv, míjí bez povšimnutí Ahasvera i kíž,
zabrán docela ve své sny o nesmrtelnosti a nadji na svtovládu
a vné požitky. V tom zavzní plá k jeho uchu, kn se désí,

však musí v ped a jezdec zvedá dít, netuše, že to morová panna.
Plasticky, krásné, ale také trochu obšírn líí básník divokou tu

jízdu svtem v náruí morové panny. Smrt i hroby znaí stopu

jejich . .

.

Tetí oddlení básn zaíná pknou písní podzimní; jí naláduje

básník duši na budoucí dojmy. A nejen as, ale i místo tíniže

smutným, avšak i smírným tonem zabarveno: Mroucí jeseií, plání

ervánkft, baldachýn stinných strom, ticho vkol, naproti skála

s Kristem na kíži.

O tu skálu open v mechu sedt,

Mroucím okem do ervánk hledt,

V nichž se zem koupá ješt jednou;

Všecky otevíti duše zdroje,

Ješt svolat celé žití svoje,

Jeho tvary, touhy, sny a slasti,

Snahy, rány, hoké utrpení,

A pak, an ty pomalounku blednou,

Zapadají v jemném odeznní,

Veznít, vemít, vežít v tam ty vlasti.

Naladiv nás tak dopádá svj dj. Xa úlomku skály poutník —
Ahasver zírá tiše na umírající ervánky a dojemný ten pohled

podivn rozechvívá jeho nitro, rozvinuje jeho bol i vzpomínky.
Vidí v duši své obrovským krokem kráet ducha djin, smutný
osud svého národa, sladkosmavou, jasnou íši Zevovu, ocelové msto
ímské, vidí kíž se vznášet a jeho muenníky v ohni zpívat Bohu
a v mukách plesat.

Vidí kráet z brány as šeré

Ve velebném šiku tisíceré

Svtodjstva ozáené pluky,

Vedené kynutím Boží ruky.

Králi v purpuru a silní muži

V pílbách lesklých, v tuhé ve oruži,

Reci v duchu, bojovníci slovem

S knihou, s harfou, vnci v olivovém

V ele jdou a národy své vedou,

Ti se po nich hrnou mlhou šedou.

Roste ší a šíe, výš a výše

Tato velebná, posvátná íše,

Z chtí, z duší, z velkých srdcí tkaná,

Dechem Božím tajn prochvívaná,

Dílo z Boží, dílo z lidské ruky,

Z plesu, z krve, z radostí a muky.
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Vidí tvar, však nerozumí duchu, jenžto tvoí v tomto vném
ruchu, jako nerozuml Kristovi a jeho vznešeným naukám.

Neb dl vných svatotajné runj^

Jsou mu písmo ze zavené íše,
Pro dech duclia nemá v adrách struny.

Pec však mír jakýsi kolem vane, když tak zírá na velebné
divadlo djinstva lidského i na tajemný život všehoraíra. Temná
clona padá mu s duše, jest mu, jakoby tušil tajnou blízkost Pán:

Je mu divno v zatvrzelé duši,

Jak by ml zas jednou sabat svtit,

Dom jít, ach! dom, a se zdtit . . .

Za tch vzj)omínek pijela k nmu morní panna, sala závoj

a stanula tu v celé své hrozné kráse. V ruce zachvívá krvavým
šatem, jezdce, te bídný obraz smrti, pouští z objetí k nohám
Ahasvera a mizí sama v houští boru.

Oba muži sedí proti sob mlky, hledíce si v umoené tváe:

Ti dva muži z míru stánk hnaní,

V kletbu blud závrativých daní,

Duše na protivách lovenstva
Ve tmách, v pustách vných kráející,
An jsou vymknuly se z kolejí

Naznaených Bohem veškerenstva;
Hrd bloudíc na propastných drahách
Odervanci v híšných klamných snahách
Pemožení te se oba vracejí.

Jinoch ozáený zjeví se u nich s rzným lícem, blankytným
okem, na ele mu jasná hvzda hoí, kuer zlatý sterou vlnou pluje,

roucho bílé tkané z nití jasu plyne jako proudy svtla z úd.
Vznese nad nimi })alniovou ratolest míru, šeptá tajemné slovo,

a Ahasver i jezdec, tetí dvojice protichdc, si v náruí umírají . .

.

Bylo pochybováno, hodí li se titul básn k jejímu obsahu.

Myslíme, že ano. Prvý i druhý jezdec a Ahasver jsou si vzájemn
protichdci. Prvý jezdec vrací se z boje pro vlast. Nebál se estné
smrti, bojoval co hrdina, rád by byl prolil krev za myšlénku vzne

senou. Avšak zahynouti hladovým vlkem, to je bídná smrt, a k tomu
patí jeho život žen a dítti, proto brání se jí zoufale — a vítzí.

Kontrast mezi ním a Ahasverem v povaze i snažení nakreslen tím

docela urit a rovnž snadno postihujeme také protivy mezi ním,

ušlechtilým, zbožným idealistou, a druhým jezdcem, do krajnosti

sobeckým, materialistickým. Kdežto prvý co pravý rek brání se

potupné smrti od vlk a chrání život pro drahou rodinu a vyšší

zájmy lidstva, shání se druhý po nápoji nesmrtelnosti, aby mohl
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vén užívati, všemu svtu panovati, hovti nejnižším vášním. Ani

pablesk vznešeného neb aspo trochu spiritualného názoru na život

lidský neozauje jeho malicherné sny o budoucnosti. Vymknul se

všemu ádu lidských djin a všehomíra, jako Ahasver, nerozumjící
vznešeným naukám Kristovým, nechápající tajemného ducha, jenž

v ped žene velkolepý proud lidského déjinstva. Trest pišel inm
v záptí, avšak i trestaní jsou protichudci. Ahasver obávající se

o svj mír, pohodlí života, jemuž nesvdí nové myšlénky, odsouzen

k vnému žití, bez míru, bez útchy, jezdec k pedasné, bídné

smrti. Utrpení a z nho vyzaující poznání, neb aspo tušení pravdy

posléze oba smiuje s porušeným ádem svtovým. Ahasverovi za-

záila pravda ta z velebného vného proudu lidského déjinstva,

kterýž bezdky jej unášel, i z krásné harmonie všehomíra, jezdec

rausil ji vidti neb aspo tušiti pi hrozn jízd, na níž morová
panna sela hroby a plá. Onomu žití, tomuto umírání ukázalo

cenu a cíl života, ze zem, z prachu, na nmž dosud lpli, povzneslo

je v svt jiný, vyšší, v íši ducha, v niž lidstvo patí svou lepší

ástí, k níž také spje po vné dráze dobrých i špatných infl,

radostí i utrpení, života i smrti. Svtový názor básníka-idealisty,

založený na filosofii Herderov a Hegelov, vypstovaný mohutnými
myšlénkami antických i moderních geni a hlubokým vniknutíni

do vné harmonie pírody a djin lidstva, vyjáden v této básni

v nádherném rámci filosofické poesie.

„Skála sesula se na hrob pro své syny —" koní báse.
Nejen oba své poutníky, ale také kus své duše, svého života po-

hbil básník v hrob tom — svj pessimismus, kterýž v novém
nazírání na život lidský, na jeho útrapy a boly, iia jeho podstatu

a úk^il, neml, nemohl míti místa. I v duši jeho vzešel nový život,

život smíru mezi ideálem a skutet^ností:

A kde stará znamení dív stála.

Nová, vyšší nad jich hrobem plála.

Kdyby nic jiného, již tento psychologický význam básn stail
by pojistiti Protichdcm estné místo v eské literatue. Máchv
Máj odedávna je má co prvý mohutnjší projev byronismu v eské
poesii, Protichudci zasluhují ho jako další vývoj týchž ideí

na eské pd, jako mohutný krok, jímž naše poesie brala se od
Máchy až k Málkovi, Nerudovi, echovi a Vrchlickému.^^)

'-) Také Zdziechowski ve studii o K. H. Máchovi a eském byronismu
souhlasí s tímto soudem o Protichdcích (str. 41): „Gleboki, cho nieco mglisty,
lioniysl utworu, šwietuie skrešlone uiektóre ustepy, jak opis žadzy šmierci
u Ahasvcrusa, i cala charakterystyka IWceiza, wreszc e, doskoualc odpowiadajacy
poruszonym v poemacie gleboícim uczuciom i silným uamietnošciom, styl zwiezly
i dobitny, a wiersz energiczny i nadzwyczaj džwieczny powinnyby zapownié
Autypodom jedno z picnvszych miejsc v poezyi czeskiej."
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Podali jsme ponkud obšírnji osnovu Protichdc, aby tím
jasnji vynikly hlavní myšlénky jejich. Zvláštní útvar básn i hloubka
ideí zdála se nám to nejen omlouvati, nýbrž pímo žádati Vlastní

orgauisace duševní, bizarrní píroda, v níž se zrodil a vyrostl, trpké
zkušenosti životní, tsné pomry literární, politické i spoleenské
v echách, studium mystické íilosoíie a poesie Byronovy, Mickie-
wiczovy, Lenauovy a p. vlákaly ducha Nebeského jako Máchova
obas do tajemných sítí mysticismu, jenž pak pronikal nejen v jeho

poesii, ale i ve vdeckém badání a život. V poesii ovšem nejvíce.

Nkteré píklady toho již známe. Protichdci, nejvtší a zárove
nejhlubší báse Nebeského, zrozená v trudné dob kolem r. 1844,
zrcadlí tém v každém verši tuto náladu jeho. Tajemný zjev

Ahasvera, tolik jímající básníky-filosofy našeho vku, morové panny,
serafa smíru, nápoje nesmrtelnosti jsou postaitelnými svdectvími
pímými; pochybnosti o smyslu básn, tolikráte pronesené, ne-

porozumní a zneuznání její svdí tomu nepímo.

Sotva totiž objevili se Protichdci na trhu literárním, dostalo

se jim namnoze chladného uvítání. Obecenstvo toucí jen nepatrn
je kupovalo — jak piznal sám Pospíšil — a literární kritika

pedního eského asopisu (Musejníka 1846 str. 650) odbyla je

krutými slovy: „Nebeský, tento schopný literární švihák, podal

nám fantasticko-allegoricko romantické Protichdce, kteí však
s eífektem zamýšleným se minuli. Naše tenástvo nemá ješt tak

zkažený žaludek, aby si mohlo libovat v podobném cizozemském
koení."

Avšak nejen protivníci (takým byl recensent musejní Jakub
Malý), nýbrž i pátelé Nebeského nevdli si rady s mlhavou básní

ue[)atrného dje, s abstraktními, typickými osobami, upomínajícími
spíše na filosofické systémy než na individuální lidi s masem a krví.

Tušili v ní nco velikého, geniálního, ale nemohli temnou mlhou
mysticismu prohlédnouti v její hluboký smysl. To vidno z pední
recense básn vyšlé v Kvtech 1844 (str. 192 a 196), o níž Nebe-
ský právem psal 6. na Krouskému: „lánek o Protichdcích m
mrzel až hanba. Je to hloupost."

Avšak nejen Protichdcm, také ostatní poesii Nebeského pí-
sluší velmi estné místo v djinách eského básnictví. Zasluhují

ho pro svj hluboký myšlenkový i citový obsah i formální ped-
nosti. Pokusilt se Nebeský bohatou setbu myšlének a cit vyrost-

lých v nejvtších mužích vku pesaditi také na eskou pdu,
povznésti jimi náš život a zvlášt poesii na dstojné místo mezi

národy. Pokus se podail aspo z ásti. Poesie Nebeského stala se

mostem, po nmž moderní básnictví pešlo od Máchy k pokolení

mladšímu, jež vletech padesátých representovalo se „Ladou Niolou"

a , Májem".

Avšak nejen po stránce obsahové, také formou patí básn
Nebeského k nejlepšímu. Každý verš, teba prost stavný, hlásí.
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Že Nebesky byl nejen výborným znalcem a vládcem jazyka, ale

zárove umélceni nejsolidnjšího jádra, v nejlepším slova smyslu,

umlcem, jakýchž nemnoho vykazuje naše literatura z let tyi-
cátých. ^^)

Umlknutí musy Nebeského. Snahy o vydání sebraných básní.

Dojmy souasníku.

Kolem roku 1844 ponenáhlu umlká musa Nebeského. Dusivý

tlak jeho soukromých pomr vídenských nejvíce asi jí spoutal

perut, jak Nebeský sám pipomíná v listé Krouskému (6. ervna
r. 1814): „Chtl jsem všeliké práce zaít jako vtší báse Praha
a ješt dv jiné na zpsob Protichdc. Látky mám. Ale mám
málo chuti, jsem docela sklíený . . . Jsou lidé, nad jejichžto hlavou

smutný osud se vznáší; mn se zdá, že k nim patím . . . Chtl
bych pracovat, jen ne v literatue, leda peklady a uádennickou

prací, k jiným se necítím povolaným. Kdybych to vdl jen jist,

co tuším, totiž že brzo umru, vdl bych jak bych si život zavedl.

Mám toho ješt mnoho v duši zatajeného, touhy, lásky, tušení,

citu a myšlének, ale nevím, kam s tím. Život o samot by to pi-

vedl k dozrání. Protož bych nejradji do kláštera nkam, V litera-

tue to vyjevit nemohu, chtl bych to ale pece rád prožít a snad

i vylíti."

Vyítáme z tchto slov nejen trapné soukromé pomry Nebe-

ského, nýbrž také kus nepíjemné zkušenosti literární. Již od

r. 1838 vycházely porznu v aso[)isech jeho básn, „k mkké síti

jejich sladkobolných ton pedl básník purpur vlastní duše", vlast-

ního srdce, rozvlnného nadšením nejvtších geni evropských

i osudem zubožené vlasti — avšak pes to vše nemohly nalézti ani

porozumní ani ohlasu v národ. Jednu píinu nezdaru toho

Nebeský sám správn vycítil: rozptýleny jsouce po rzných místech

nemohly splynouti v jediný mohutný akkord. Proto staral se již

od r. 1841 o souborné jejich vydání, ale marn.
První zmínku o tom teme r. 1841 v Kvtech, básníkovi tak

blízkých (na str. 24 ze dne 1. ledna): „Letošního roku, zdá se,

vydá strom eského básnictví hojného ovoce. S velikým potšením
zaslechli jsme, že i mladistvý náš V. B. Nebeský — z jehož nej-

novjších libovonných, sladkobolných plod Kvty ješt okázky po-

dají — a známý vlastenecký pvec, p, baron Villani, lyrické básn
své k tisku pipravují."

Ale nevyšly pece z píin neznámých. Pední snad byl ne-

dostatek nakladatele.

Soudíme tak z toho, co 31. ledna 1842 píše Nebeský Krou-

skému: „Já míním vydat své básn, ale na vlastní útraty. Seberte

") Viz také posudek Y. Hálkuv v Kvtech 1868, 342.

J. Banuš, Život a spisy V. B. Nebeského.
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nkolik odbratel, asi za ti msíce vyjdou. Pište, mnoho-li byste

jich mohl u V:ís odbýti ..."

Ale ani tehdy nevyšly, jakkoli Noviny, píloha Kvt (1842
str. 35), odvolávajíce se na svou známost rukopisu, hlásaly brziké
jich vyjití a vele odporuovaly jrvní jich svazeck slibujíce „všem,

kteí vdí a cítí, co je pravá poesie, ídkou u nás pochoutku".

Jejich pedpovéd ani tehda se nesplnila „z píin nenadálých", jak

píší tytéž Noviny (t. r. str. 49) anebo lépe .ponvadž a jelikož

tensura mnoho vymazala' (dopis Nebeského Krouskému asi z r. 1842).

Avšak tím nebyla ješt vc ta odbyta. Roku 1843 mluví Nebe-
ský opt o brzkém souborném vydání a sice péí pítele ejky.

Jak velké byly tehdy jeho nadje, svdí také to, ýe hledal

jim již tlumoníka pro veejnost: „Kdybyste vdl o Sabiuovi

(já jej nemohl najít), pište mu, aby o nich na[)sal referát, on
povídal, že to udlá, musí se mu ale pipomenout. Mn je o to.

abych nepadl njakému h....u do ruky, kdo tomu rozumí, at

o nich píše, co chce, jen aby mé Bh chránil njakého kriti-

ckého v . . a, jakých u nás máme dost."

Ale i tehdy nadje mu selhala, jak patrno z lista Krouskému,
z r. 1844: „Kdybyste mohl njak udlati, aby Pospíšil moje bnsn
koupil! Za 25 zl. je dám. ^^) Pište (šejkovi. Sára je nechci nabízeti.

Budte tak dobrotiv." A v pípisku ješt opakuje svou žádost: „Stran

tch básní to njak vyjednejte
"

Také ejkovi psal, jak svdí dopis Krouského Nebeskému,
ale opt nadarmo: „Dr. ejka mn íkal, že jste mu psal jeden

interessantní list. — Jedno oddlení Vaší velké básn má již uchy-

stáno pro Kvty, co proti mému náhledu. Pemlouval jsem ho, aby

se to nestalo. Co s tím? Zdá se mi, že to hák bude pokulhávat

s Vašemi básnmi, když nejste v Praze. Dr. ejka, myslím, si to

tak tuze na starost nebée. Pište mu stran básní a to úsiln."

Není pochybnosti, že i tenkráte poslechl Nebeský svého pítele,

ale nepochodil lépe než díve, nakladatele nenašel ani v Pospíšilovi

ani v Krouském. v nmž byla jeho poslední áka.
Psal mu totiž 6. na 1844: „Vy jste mi jednou psal, že byste

nebyl od toho, moje básn vydat tiskem. Kdybyste to mínil, tak

rate býti tak dobrotiv, udlejte to brzo,, asi na podzim. Psal jste,

že byste hodlal jen náklad na tisk vést, bylo by mi to ale milejší,

kdybyste je docela vzal a mn za n dal asi 20 zl. st. 5 zl. st.

jsem Vám dlužen, tedy byste mi mohl ješt 15 zl. dát. Ted bych

je skoro poteboval. Jest-li tedy hodláte, buíte tak laskav a uite
to až do konce toho msíce. Alespo mi pište Váš úmysl, ale prosil

bych velmi brzo."

Jak vyízena tato žádost se strany Krouského, nedovedeme
íci, ale sbírka ani tehda nevyšla ani roku následujícího, kdy opt

*) Za Protichdce dostal 8 zl. st. List Krouskému 6. na 1844.
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vvsliytla se zvst, že pece má vvjíti tiskem Jav. Pospíšila (eská
Vela 18. list. 1845, str. 374).

Kus bídy eských literárních pomra vane z této smutné

historie básní Nebeského. Jak niusila mraziti hrdou duši pvcovu!
Zajisté mnohem více než kruté úsudky souasné kritiky, plynoucí

jednak z nepochopení nového literárního proudu, jednak, a to astji.

z naivní zlomyslnosti. K prvým poítáme známou satiru Koubkovu
Básník a nevlídnící (Kvty 1842):

ech je dít veselého ducha,

A ten básník je pnice hluchá

I nebude nikdy slavíkem.

Jenžto zoufanlivým povykem

Do veselých srdcí smutek hází

A ty oi eských dvat pláem kazí.

Mladí básníkové, nevím, ím to schází.

Že zoufalství váš zpv asto doprovází,

Že o cizí bolest rádi dbáte,

K zvonkm pohebním se namáháte

Jak krkavci, kteí žili ti sta let;

Vždy pak máte outlý hlásek,

Jako nžný konopásek.

Který vera prvníkráte k nebi vzlet!

K druhým patí „kritiky" Jak. Malého, o nichž byla již e.
Také v širším obecenstvu došly celkem málo ohlasu, jednak

z píin zmínných, jednak že obecenstvo svým vkusem a vzdláním
nestailo básníkovi stojícímu již tehdy v samém proudu evropských

myšlének, citíi a snah, a kritiky rozumné u nás posud nebylo, aby

prostedkovala mezi básnickým geniem a tenástvem, ukázala jej

v pravém svtle, pipravovala novým jeho myšlénkám cestu do

srdce i mysli, kdež posud jiní hosté bydlili, bližší, mocnjší pro

tu chvíli než nžné, vzdálené ideály básníkovy. Svdí o tom ironická

poznámka Kvt z r. 1845 (str. 140) ^•^) i vlastní slova Nebeského
v posudku básní B. Jablonského (Vlastimil 1841. I. 279 sil.):

„Jenom ne básn! — to jest negativní i)anem et circenses obecenstva

vbec a eského zvlášt — to opakují knhkupci, a ti pánové to

vdí! Básn nemají to krásné právo, sloužiti za pamlsek ne práv
labužnické chuti tená. — Tedy jenom ne básn . .

.

A pece pjte, nech se proudí

Z ader katarakty zvuk.
Nech se valí zpvu vlny

V lesklém, obrnném pluku!

^^) „y Dánsku vychází od nového roku asopis pod názvem: ,.Iniprovisator",

kterýž nic jiného neobsahuje noZU básn, samé básn! — Rádi bychom vdli,
Dajde4i se lovk, který to íst vydrží. Nám jde hlava kolem pi pouhé my-
šlénce. Básn! — Samé básn! To je pravý oistec."

4*
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I za našich as mohou se Orfeovy a Amfionovy divy díti.

Jenom hmte do našich mlhavých a mdlých asu a necht holubice

písní svých vylétati, zajisté najdou nkde zelený lísteek lidského

srdce; nebo jsou ješt adra, kteráž na básnictví, na staré divy

a na kouzedlné moci zpvu v nadšení ví."

A Nebeský se nemýlil; našel taková adra. Mladší a nejmladší

generace pivítala jeho písn s nadšením. Erotický jejich tón, se-

sílený asto piivaby hudby, okouzloval srdce vlastenek, jež nazývaly

Nebeského „drahým zasvcencem musy. svým ideálem, milákem*
(enský). Mladý pak dorost literární poznal v nich vrný obraz

vlastní duše a horoval o nich nemén, jak svdí uvedená již slova

Kvt a zvlášt Pamti J. V. Frice: „Zatím co já ubožák obtoval

jsem své tvrtky návštv musejní knihovny, . . . snášeli šastnjší

mne druhové co chvíli pravé drabokamy, v rzných asopisech

roztroušené a takoka pohozené, básnických plod Nebeského

i Langera, dstojných stoupenc Máchových" (I. 112). A opt na

str. 352: „Mám radji Máchv Máj než Machákovy básn a Nebe-
ského básn radji nežli Vocelv „Labyrint". Rovnž v díle II

str. 11: „Mácha, Langer, Jablonský a Nebeský byli tehdy heslem

mládeže."

Týž Fric stál. jak známo, v popedí ruchu, z nhož se zrodila

Lada Niola a Máj!

A že nebyl nikterak chvaloeníkem Nebeského, svdí vedle

mnohých míst Pamtí jeho parodie na báse Nebeského „Já v tvé

duši dávno doznéP' (v Pamtech IV. 467), kde vytýká Nebeskému,
že pestal pti „])ro bídný kus chleba".

Domníváme se zajisté právem, že tento trochu nízký dvod
jest úpln smyšlený. Osobní nevole mezi Fricem a Nebeským, jejíž

píiny ješt poznáme, jakož i rzná nespravedlivá podezení,

zvlášt od osudného r. 1858 se vyskytující v eské spolenosti,

asi stejn motivovaly toto kruté odsouzení povahy Nebeského.

Ne nadje na blahobyt — takých nemohl míti Nebeský r, 1844 —
umlely jeho lyru, nýbrž naopak bídné pomry osobní i literární

ochromily jeho ducha, zlomily perut jeho tvrí básnické síly.

Láska jeho k poesii neutuchla, ale probleskovala od té doby jiným

zpsobem, studiemi literárn aesthetickými a peklady^
a tžko rozsouditi, prospl-li by Nebeský eskému písemnictví více

pvodní tvorbou i svými kritickými studiemi.

Djiny aspo ukázaly, že básn jeho, a stojí v popedí vší

tehdejší eské poesie a vynikají znamenitou cenou aesthetickou,

filosofickou i formální, krom vzácných ohlas namnoze propadly

zapomenutí a neporozumní, kdežto jeho literárn-historické studie

psobily mohutn na celý rozvoj literatury naší a podnes jsou

spolehlivými vdci eského literárního historika.

Nebeský ohldající se v literárním tvoení svém stále na po-

teby národa svého asi sám tušil tento rzný úin svých prací
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podobné jako Jt<u;/ni(Uin, PalacJci/, Šafaík. A snad také Herder

a Lesshuj, jichž tolik si vážil, psobili na tuto zmnu, a pak vdomí
malého daru básnického, jejž v písné autokritice podceoval.

Souasníci aspo vypravují, jak Nebeskému nestaily vlastní

jeho básn v dobách pozdjších, a podobn poesie jeho nejednou

totéž napovídá. Již v básni Podivná mi v duši sedí žena al-

legorisoval, tuším, své pracné básnické tvoení a ve známém auto-

biograíickém zlomku básnickém, jenž zachován v jeho pozstalosti,

jest docela zeteln totéž vysloveno:

Arci malá byla jiskra moje,

Z plného jsem nepil svtla zdroje;

Po vncích netouží moje skrán.

Skromná píse má jen mla býti

Jako dálná hvzda, jakých svítí

Milliony v bezdnu nebes bán.
Vždy i tato mže skromným leskem

Nkdy najít srdce outlé, tklivé,

Kteréž hledá ve míru nebeském

Tichou úlevu ve noci snivé. ^^)

Kritiky a jiné drobné lánky.

Zajímavý obraz ducha Nebeského, jak jsme jej poznali v zrcadle

jeho poesie, nacházíme také v ostatních plodech jeho z té doby.

Leckterý temný rys, onde nedosti zetelný, vystupuje zde výraznji,

ba mnohdy máme v nich kommentá k poesii Nebeského,
pozadí, na nmž ona teprve jasnji vyniká

Jest to pedevším nkolik kritických pokus Nebeského
v Kvtech 1841— 1843. Jsou tím zajímavjší, že kritika naše byla

tehdy sotva v dtských svých letech.

Píiny této nedosplosti jsou samozejmé a byly namnoze již

tehdy u nás známy i vysloveny na p. Sabinou ^") a zvlášt Ne-
beským. ^^)

Národ práv probuzený neml asu rozbírati své plody, on
spchal od inu k inu jak v život tak v literatue, neptaje se

po kritice. Podruhé kterékoli eské knihy za tch dob vyšly tiskem,

mly svj vznik jen ve vlastenecké horlivosti nkolika spisovatel,

'^) Sebrané básn Nebeského vydal neúpln J. Xeruda v Poetických Bese-
dách sv. XXVII., nkteré otiskl Jar. GoU ve své Anthologii z eské lyriky.

Množství netištných ztratilo se prý. Vtší výbor vydán také v pekladu ruském
v Petrohrad za prvých let sedmdesátých v ob.šírné anthologii z poesie slovan-
ské. (Mlnian 1888.) Ped tím dostaly se také nkteré ukázky do anthologii
nmeckých. Proti chdo i peloženi do polštiny Ant. Zawadzskim.

»') V Kvtech 1&44, str. 381.
'*; Kvty Xoviny 1841, str. 33 a Vlastimil 1841, str. 286 a j.
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kteížto nejen as, ale i jmní vlasti v obC pinášeli, neoekávajíce
za to ani odmny ani slovutnosti. A na takové pikládati písné
mítko kritiky bylo velmi obtížno. Proto „smutný byl pohled na
naše kritiky".

V této dob vystoupil Nebeský. Vzdlán nejlepšími vzory sv-
tové poesie moderní a antické i kritickými theoriemi Lessingovými
a Herderovými, pinesl v literaturu eskou nový, povznesený názor
na kritiku a kritiky a vystoupil bezdky jakožto reformátor, klestící

cestu názorm u nás celkem novým, názorm totiž Herderovým a

jeho stoupenc.

Jako jim tak i Nebeskému jde pi kritice hlavn o tvrího
ducha, jenž projevuje se básní rzn v rzných pomrech národ-

ních, místních i asových, jako oni, tak i Nebeský zapomíná na
svou individualitu, aby ponoiti se mohl v myšlénky a city kritiso-

vaného básníka, ísti v jeho duši, a odtud spíše vykládati než souditi

umlecké dílo.

Slovem, jako Herderova jest i Nebeského kritika historickou.
Pi literárn historických pracích Nebeského najdeme k tomu hojn
doklad, zde stj aspo jediný z posudku Básní Sabinových:

„Nechci básn tyto na Prokrustesovu postel aesthetické sou-

stavy klásti, ani je na torturu jisté básnické školy vplétati a mue-
ním vci z nich dobývati, kteréž by po sundání hned zas odvolá-

valy; nechci také formy jejich tak nazvanou rukou znaleckou

omakávati a pi tom na sebe soustavní obliej bráti, neb toto jest

pi lyrice vždy vc velmi podivná; duch mezi prsty ulítne a co

nám pod rukou zstane, jest chladná mrtvola; ale zapomena
na svou vlastní individuálnost, chci se takka ze své
duše vysvléknouti a potopiti v proud jeho poesie a tak
pežíti celý básnický život, kterýž v tchto výtvorech se

vyvinuje, a pak všecky dojemy k jasnému usvdomní
pivésti." ^'•*)

Jak patino, pedpokládají tyto vyšší uázory o method a úelu
kritiky také vyšší názor o podstat a zdroji poesie, než jaké mla
doba Nebeského aspo u nás. V rozboru básní Nebeského nkoli-

kráte jsme našli toho stopy, v zajímavém lánku eská poesie*")

(v Píloze k Vnci 1844, str. 41—44) Nebeský obšírn to sám vy-

ložil: Poesie, teme tu, jest darem boh. Myšlénka tato táhne se

od satirického Demokrita a nadšeného Platona až k Schellingovi,

akoliv jinak vždy vyjádena; smysl její není jiný, než že básník

má v sob dv stránky, jednu zemskou, jasnou, usvdoménou, a

jednu tajnou, neusvdoranou, nebeskou, daemonickou. / duše

^») Kvty Nov. 1841, str. 5.

*") Vedle všeobecných vécí mluví tu Nebeský o poesii Nmcové, Tiché,

acké a Kettigové; tato posleduí tlumoí své dojmy v dopise vyšlém v knize

Pospíšilov Z dob vlasteneckých, str. 27.
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básníkovy vystupují postavy, kterým odolati nemže, hlasy znjí
7. hlubin temných, v. kraja, k nimž lovenstvo buJto cestu ztratilo

anebo teprv najde, jest to vauot, tah duši unášející. Jen kdo ob
t\to stránky spojit umí, je umlec ve smyslu nejvyšším, jak jím

byl nedostihlý Gotlie. Skoro vždy však pevládá jedna stránka . .

.

Jsouc tak pipoutána k podstat lidské duše, poesie nikdy nevy-

hyne, nemže vyhynouti v lidstvu, jakkoliv asto podivn pekvapí
lovka, navštíví — a odejde. Z téhož zdroje plyne Nebeskému
také jiná vlastnost poesie, její istota, posvátnost, vznešenost,

ideálnost, dobe slušející baníku -idealistovi: „Šílenství poesie

uchvátí jen duše útlé, isté a svaté, zachovalé, v nichž potom bývá
vn duciiový svátek; kdo bez tohoto šílenství pichází do ped-
sín poesie, mysle, že by pouhým umlkováním dost byl básníkem,

ten je nesvcený. (Jistá, útlá, svat zachovalá duše to musí býti,

do kteréž tento duch Boží vstoupiti má; básník mu-í míti zvláštuí

posvcení . . . Každý básník má své adyton, svatyni nepístupnou
podlostem života; poesie jest jantar, v kterém se jádro duše jako

motýlové a kvítí vn krásné a mladé zachová, at leží kdekoli.

A Ziijisté kd>by Byron, jejž kulhavým dáblem nazvali, a Shelley,

jehožto se vlastní otec odekl, kdyby ti dva, oba takka vyvrženci

luzou pronásledovaní, byli té rot oteveli duše své a ukázali isté,

svaté tajemství toho chrámu poesie, musela by se v prachu koiti."

Avšak nejen methoda kritiky Nebeského a souvisící s ní názor

na poesii, také vcný obsah jeho kritik a referát jest v mnohém
zajímavý. Tak ve zmínném posudku Básní Jablonského zraí se

nechu idealisty k materialismu francouzských racionalist rázu

Voltairova, jindy opt brání moderních smr v poesii (pi po-

sudku Vinaického Snm zvíat) a vyslovuje nedvru k eskému
pseudoklassicismu, vrcholící ve slova: „Básním, pohybujícím se

v antickém rozmru a svt, musí vždv scházeti pravý život; musí
býti vždy konvencionální. Starý vk je zapadlý, a živoucí má své

právo." ^^)

Proto také nebyl Nebeský nikdy píznivcem asomíry v eském
verši. Již r. 1843 naíkal ve Kvtech (Noviny str. 13), že „máme
pízvuk, asomru a — anarchii" a r. 1844 (Kvty ^tr. 40) pro-

hlásil docela urit, že „duch ei považuje pízvuk za základ,

vždy však že mlo by se také na délku hledti. Jemné ucho k na-

slouchání mluvy, národní píse, hudba nejvíce nás nauí, více nei
dlání alkaických a sapfických verš."

V dob planého napodobení klassických, ba sanskrfských verš
svdí taková slova — spolu se solidní stavbou vlastních verš —
nejen o moderním stanovisku Nebeského, nýbrž také o vzácném
porozumní duchu jazyka a verše eského. Historicky jsou prvým
tušením zásad, jež pak obšírn vyložil pekládaje Aristofana (r. 1849)

*') Kvty 1343, Xoviny str. 18.; srovnej také posndek Básní Sabinových
v Kvtech 1841, Noviny str. 5.
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a prakticky provedl ve výborných svých pekladech Aischyla a

Aristofana v letech sedmdesátých.

Týž modernismiis, jako v básnictví, shledáváme také v pro-

jevech národního i slovanského vdomí: „Jsou lidé — napsal Ne-

beský ve Kvtech Nov. 1841, str. 21., 35. a 41. — kteí jen minu-
lost chválí. V nynjším století jest to urážka lovenstva — jest

to patrné znamení, že takový laudator temporis acti neporozuml
velikosti nynjšího asu. Mn se zdá. že nyní lovenstvu
nové jaro nastalo; nebo kdy si bylo hloubji vdomo a kdy je

vedlo toto blahé usvdomní k vtším inm v íši duševnosti a

tlesnosti? — Kdy jím hnuly vtší a vyšší myšlénky, než práv
nyní? . . . Mezi nejvtší myšlénky našeho velkého vku náleží

myšlénka Slovanstva! Ona jest to, kteráž ohromný národ k usv-
domní — a tím k dstojnosti mravního faktora v duševním živo-

tní lovenstva pivedla. Jesti v tom nco blahohrdého! Já aspo
poítám to k nejblaženjším dobám života svého, když v každé žíle

cítím, že jsem Cech, a když mi toto vdomí v každé myšlénce,

v každém citu a toužení se ozve. V tchto okamženích stojím na

výšinách duševnosti, jsem hrdina v íši svých pání, toužení a

snažení. Tenkrát dám se nadchnouti velikým duchem, vanoucím

z minulosti, a mé duševní oko lpí na mramorových velikánských

sochách, jenžto s lovenstvem rostou a vznešeným temenem do

vší budoucnosti sahají; tenkráte otvírá se ped mou nadšenou

duší minulost, i vidím v zoi samoleta nadje vznikati, a jako

bych byl z tchto velikých vidní v Titána vzrostl: cítím v sob
sílu vrhnouti se hrd v živý a mocný proud života, kde síla sílu

te, tlaí a vznáší . . . Slovanské krajiny podobají se na nkterých
místech palimpsestm: staré, krásné, pvodní písmo, slovanský

národní život, potáhl se pokostem, a cizota napsala na to své

barbarství. Obrovský duch svtodjstva cizí pokost otel a reagoval

žíravými city národnosti a národního usvdomní na zakryté písmo,

toto živé roucho lovenstva, ježto se nyní jasn, erstv a krásné

ve veliký vk náš dívá. Slovan se probudil a nabyl svdomosti, že

jest ustanoven ve svtodjstvu duševním velké místo zajmouti —
a on je zajme! S pravým rekovstvím hájí a vydobývá svou staro-

bylost i svíij nynjšek a tak se pipravuje k slavné budoucnosti."

Taková slova nejen znovu ukazují, jak mocn psobily ideje

KoUárovy na Nebeského, nýhiž vrhají také nové svtlo na byronsky

vlasteneckou poesii jeho. Z nich také snadno si vysvtlíme i jiný

zjev pi Nebeském, jeho nechut k vlasteneckému klinkání a k mali-

cherným sporm pravopisným, jež tehdy stále ješt strašily v e-
ském písemnictví. „U nás — píše o prvém v Kvtech 1844, str. 52.

—

udlala se již malá poetická fraseologie, jakýsi gradus ad ])arnassum

všelijakých rým, jako: vlast — slast, zem — plém, zpv — krev,

a jiní kolovrátkoví patentní bísnití passiisové. kteréž by ml Apollo

o nejvyšší instance zapovdt. Udlalo se z toho úplné rejdišt;

kdo si chce vydobýti básnické zlaté ostruhy, V}jede si na ten mlat.
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Zpívat se to ješt dá, ale íst!'*-'-) O vci druh vyslovil se Ne-
beský po rznu asto, na p. v Kvtech 1844, str. 24. : „Pravopis

zase novy, zase jsme bohatší! — Bude to brzo zásluha, psáti beze

všeho pravopisu." A tamtéž na str. 40.: „Velká historie a nkolik
jiných vcí, ku pí-, granáty a pravopisy, náleží k našemu bohatství."

Nemenší zajímavostí vyznauje se také názor Nebeského o ná-

rodních písních, pronesený pi referáte o sbírce Erbenov v Kv-
tech Nov. 1841, str. 93 si. Jako celá doba jeho, horuje i Nebeský

o tchto plodech lidových, vytýká jejich zachovalost a národní

ryzost, jejich národní význam, bodrý ráz, diíiležitost nápvu, cenu

básnickou, vliv na poesii umlou ((ioethe, Mickiewicz). jejich pí-

buzenství s národní poesií slovanskou. Velého básníka a vlastence

i bystrého historika poznáváme stejn v nadšených tch slovech

:

„Až do básnící duše lidu nedosáhnul duch cizoty a odnárodnní,

a jest-li že i dosáhl, tedy jen velmi slab; zde tvoil ryzý a ne-

poskvrnný život národnosti, zde se prýští zdroj eského slovanstva

nezkalený, písn tyto jsou pokladnice a kvtnice národu. Tam
složil to nejkrásnjší, co v duši choval, kvt cit svých, své slze,

perle své radosti, vnce a trní svého žití, v nich se pne duha jeho

touhy, tam spjí andlé jeho modliteb, do nich zavsil si vínek

své milenky a zbra svého bohatýra, v nich má všecko, co mu
krásného, vzácného, nebeského v pozemství dáno — nebot jsou jeho

poesie. Jakážto rozkoš pro pravého syna národu, když k nmu
v tchto písních zvukem hrdlícím a ski^iváním mluví, co mu nej-

dražší jest — jeho lid! — když mu tento svá adra oteve a okáže,

co plakal a plesal, co hímal a nyl, co po dlouhá staletí citem

a duší pežil. Kdo nemá srdce umoené cizotou, komu city v písku

odnárodnní nezprahly, necht pijde k živému zdroji národnosti;

zde oživne, ledová kra pohrdavé nevšímavosti všeho domácího
pukne, obrazy zakalené opt vyniknou, obraz rodinné vísky, do-

mácího údolí, zvuky slýchané v mkkých letech dtství vloudí se

do nejtajnjší hlubiny srdce, a mrtvý cit, dímající myšlénka vlasti

procitne. Tímto spúsobeni mají písn lidu našeho, krom ceny a

dležitosti všeobecné pro básnílía, krasovdce a vbec každého, kdo

se ve výtvorech krásného umní kochá, pro djepisce, bájeslovce,

mravozpytce, badatele ei, pro nás tu neocenitelnou vzácnost a

dležitost, že jsou živý obraz národnosti, v nmžto se ech zase

poznati mže, kam se utéci mže z neživného živlu cizoty^ aby

zas okál."

Avšak nejen obdiv, také skepsi pináší Nebeský této tehdy

tak módní poesii. Pes všecku úctu tuší dobe meze aesthetické

a literární dokonalosti lidové poesie, ohraniuje správn její vliv

na poesii umlou a vystihuje vady horeného napodobení u sou-

asník. I v tom klestil Nebeský patrn cestu dalším pokrokm
eského básnictví.

Viz také Kvty 1841, str. 72.
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K témuž cíli smují posléze také sualiy Nebeského o reformu
eského divadla, ^^j Brojí proti nízkému umleckému niveau e-
ského divadla, jež je namnoze jen ústavem pro zaopatování herc
a diletant, žádá slušný repertoir, jenž jediné mže býti na pro-

spch eské literatue a národnosti, peje si povznesení hereckého
umní, podporu eské produkce a t. d. Úvaha tato perušena
charakteristickým zpsobem: ostatek „pravdivých a upímn mín-
ných slov musila redakce vynechati pro mrzutosti

!

Z ostatní literární innosti této doby zajímavjší jsou ješt
ti nevelké láneky. Prvým jest Vpády Tatar do Moravy
a Rakouska roku 1241 (Kvty 1841 str. 196 a 205; peložen
z „Oesterreichische kais. pivil. Wiener Zeitung"), v ninž líen
„jeden z nejskvlejších in eské hrdinuosti", jehožto památka
práv tehdy v echách slavena slovem, písmem i hudbou. Národní
psobivost djepisu vylíena tu zajímavými slovy. Druhé dva. totiž

Svátky a slavnosti v nynjším ecku (Kvty 1841. 94—96)

a Pohební obady u nynjších Hek (Vlastimil 1841. I.

177— 178) jsou patrn také peklady (prvý z Auslandu), ale dobe
charakterisují sympatie Nebeského kNovoekm. potomkm velikého

národa hellenského, k nimž všichni byronisté shlíželi s úctou. Jsou

prvými pedchdci slavných jeho studií a peklad z obou literatur.

V klokotném víru vlasteneckého nadšení, ideálných snah a sm-
lých plán literárních i národních tém se nám ztrácí soukromý
život Nebeského za této doby. Podle všeho nebyl nikterak skvlým.
Chudoba a vše to, co v jejím prvodu plíží se vždy za chudým
studentem, zaala dráti se v jeho pokojík, a k tomu pibylo záhy

nemilé studium a starosti o budoucnost.

Skoniv totiž filosofii, nemohl se Nebeský — jak to již u na-

daných mladík bývá — dlouho rozhodnouti pro uritý obor uni-

versitního studia. Žíznivý duch jeho i horlivá píle honily lej od
vdy ku vdé, všude nco jej poutalo, ale neupoutalo trvale. Uchva-
cujet vda teprve tehdy, když tvrdá skoepina pracn sloupnuta,

ale k tomu neml Nebeský ani asu ani chuti v té jarní dob
života, kdy vypuela mu v duši láska k žen, vlasti a s ní poesie.

Po mnohém váhání zavedla jej láska ku pírod a snad také nadje
na brzké zaopatení na fakultu medicínskou. Nkteré zprávy vy-

pravují tu sice, že zvlášt Hirtl, slavný anatom, mocn na psobil;
ale pes to Nebeský k medicín nikdy nepilnul. Zstala mu stu-

diem chlebným a tudíž nemilým. O tom svdí již zachovaná vy-

svdení Nebeského z roku 1841 a 1842. Krom chemie obecné

a farmacie vykazují vesms jen dobré známky, nikoli eminence.

') Kvty 1842, str. 199, 212 a 251.
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Že za takových pomorfi národní ruch studentstva eského vábil

Nebeského více než suchoparná medicína, snadno uvíme, a listy

ke Krouskému rovnž nám to potvrzují.

Pedevším byly to povstné eské bály, jeden z nejvýznamnj-
ších zjevft v našem život za let tyicátých.

Myšlénka na n zrodila se v bystré hlav Jos. K. Tyla^ ne-

únavn vynalézajícího perozmanité vci, jimiž eské národnosti

mohlo se pomoci. Usj)oádal totiž ve známém útulku eského
divadla, v kláštee Kajetánském (patícím vlastenci Arbeitrovi)

r. 1837 první masopustní merendii eskou a když pokus se podail,

nejen o])akovány merendy, nýbrž pomýšleno zárove na veliký ples,

který ml býti první veejnou representací eské vlastenecké spole-

nosti. Sotva dostala se o tomto úmyslu zpráva do veejno.sti, uchvá-

tila všecky, pátele i nepátele. „Vlastencm eským chvlo se srdce

v prsou rozkoší, jako bojovníkm chrabrým, nesoucím do boje

vítzství slavné na zbroji své," praví o tehdejším nadšení Sojka

(Naši mužov str. 840). ()dpurci pak j)ronásledovali novou myšlénku
posmchem a osoováním. ^Jednm zdáhi se býti noní dusící

nirou, druhým revoluní národní propagandou se stíny Juna Husa,

slepým demokratem Janem Žižkou, obma Prokopy, Jiím Podbrad-
ským a rytíi blanickými." (Sojka t.) V ele jjodniku byl Tyl

s herci eského divadla a s mladými si)isovateli i vlastenci, z nichž

nejhorlivjšími byli Jan Slavík, Favel Vnouek (Mnouek), Piclil

a Ncbcski). **)

Poslední v dopisech Krouskému zachoval nám ledaco zajímavého

ze své poadatelské innosti a zkušenosti.

„eský bál," píše 9. prosince 1841, „ustanoven na 2G. píštího

msíce. Musíme však na lístky zvací vytisknouti krom eského
i nmecké pozvání. Je prý to dvorním dekretem pikázáno."

A 31. ledna 1842 pokrauje: „V Praze jnají se vci velmi dobe.
Úednictvo je stejné mysli s námi, šlechta je nám naklonna . . .

Na bále jich bylo velmi mnoho, akoliv byl vojenský bál. Rohan
nám zkázal, že velmi lituje, že nemohl pijeti, ponvadž byl churav . .

.

Druhý eský bál již nebude (rozumj týž rok). První nad míru

skvostn vypadl. Dle všeobecn povsti byl to nejkrásnjší, nej-

etnjší, nejskvostnjší bál v celé Praze za dlouhá léta. Na pes-
rok bude ješt slavnjší, ponvadž ješt víc zkušenosti v tom máme.
Mžete smle rozšiovat, že bude v budoucím roku bál, a k tomu
jaký! . . . Policie nám psala list velmi pochvalný stran našeho bálu,

že mla veliké potšení z nho atd."

Bál ten r, 1843 skuten poádán a novým kouzlem jeho byly

Pomnnky, skromninké knížeky básní. Ze ani tehdy nadšení

neochablo, o tom zachoval nám dojemné svdectví sám Nebeský. ^^)

*) Ze zápisk El. Peškové v Nár. list. 1893, 23 dubna.
*^) V Kvótech 18i3 str. 68.
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Dávaje totiž zprávu o smrti a pohbu svého pítele Jana

Stíbrného, píše: „Neduživý, jakýž on byl, stál samoten v tomto

svt: ale vlastenecká láska byla mu statkem a berlou, otcem

a matkou — ona stála pi smrtelném jeho loži, p' akala pro a krá-

ela s ním na poslední cest ku chladnému lžku ... Ta samá
láska uinila mu však také odchod ponkud trpký. Slze ho polily,

když svým pátelm dva dny ped smrtí ekl. že musí odejíti te,

když všecko rozkvítati zaíná. Bylo to pohnutlivé podívání na

vyžáblý jeho obliej s tmi velkými kníry a vousy, an pi vzpo-

menutí na vlast slze po nich tekly! Ješt den ped smrtí ml
velkou radost z Pomnnek na letošní eský bál. Celou noc prý

nespal, když byl držán. Pítel, kterýž mu je pinesl, musel mu jich

nkolik peísti a vypravovati, co se krásného a nadjného pro

naši vlast dlo."

Pkný zajisté píspvek ku charakteristice eského dorostu

studentského, plného ideál. Divme se pak. že i literatura na-

sákla tímto ovzduším, nám dnes neznámým, že mužové, jež doby

ty zrodily a odchovaly, tak tžce s tmi krásnými city se louí! !

A s touže úastí sleduje Nebeský všechen spoleenský, národní

i literární ruch eský v listech ke Krouskému: plán A. Jelena na

žofínskou akademii (1842, 1844), Bude Ammerlingova, Tylova diva-

delní spolenost, pocestování techniky, to vše ho zajímá. Ale nej-

více rostoucí uvdomní národní:

„V Praze je docela jiné smýšlení o eštin — píše v lednu

1842— než u vás na venku, mnohem hrdjší, svobodnjší, ráznjší . .

.

Vbec se to hezky iní s naší národností v Praze. Všude v hostin-

cích scházejí se eské spolenosti, kde se pouze a dobe esky mluviti

musí. Sic je pokuta! . . . Studenti tou esky o pítrž . . . Nejvyšší

purkrabka uí se esky. Vbec ted mnoho šlechtic i)iuuje se

eštin. Hrab Thun prý vydá tiskem knihu na eskou šlechtu,

aby se národní vci ujala. Již prý jsou ti archy tištny."

A opt 1843: „Památná událost! eská uená spolenost mla
sezení. Nkdo (tuším Purkyu nebo Palacký) navrhl, aby spolenost

pijímala a vydávala tiskem také i)0jednání eská. Kalina z Játhen-

steina byl proti tomu. Jiná strana pro to, mezi tmi Némci..

ku p. i professor Hessler. Po dlouhé rozepi k návrhu Palackého

hlasováno. Všecky hlasy pro to, jen Kalina z Jilthensteina proti

tomu. My zvítzili. asem mže ta spolenost býti celá eská! Zas

nco Doktre! pro nás. Jsme my kubíci!"

Odjezd do Vídn. Vídenské dopisy.

Na podzim r. 184.3 odjel Nebeský do Vídn. Snad vyhlídka

na lepší opatení hmotné, slibované mu tuším Vocelem, pimla
jej k tomu, snad také jiné pohnutky, nyní neznámé.
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S vlastí, s Prahou, tak významnou v jeho život, louil se

tžce: „Na poslední veer — popisuje nám své louení ve vzpo-

mínce Tetí íjen 1843 — nezapomenu. Tu jsem poznal, co je

láska k vlasti, co vlastenecké jedno srdce, jedna duše. Všecky
v duchu líbám. '^^) Když jsme se rozcházeli, poznal jsem, co je

eské srdce; v tom okamžení jsem byl chladný . . . Když však za

tmy ráno stráž mi otvírala bránu snící Prahy, a když vrata zase

zapadla, tu mi bylo, jakoby v mém srdci také nco bylo zapadlo

a jakoby snící Praha tisícerým ramenem duši mou byla objala, tu

jsem se teprv dovdl, že jsme byli dohromady srostlí, že se v ní

zapedly koeny mého srdce. Jen rychle trhnout a žhavým železem

pes ránu jeti! Je to pece jen naše Mekka, tato slavná, stará

stovžatá Praha; tisícerým svazkem, tisícerou nadjí, radostí a bo-

lestí je k ní eské srdce pipoutáno ..." V dopise Krouskému
(z r. 1843) líí Nebeský s humorem také svou cestu do Vídn.
V dostavníku jeli s ním dva krejí, jeden chmela, tlustá paní

„dohromady ti tvrti duše i se mnou". Ve dne v noci déšC,

Moravu poznal jedním obdem, jednou snídaní a kopou švestek.

Potom jízda po železné dráze. Ale šlo to pomalu. Pokuta berní ze

dvou psaní, 2 zl. 24 kr. ve stíbe, to bylo prvé pivítání ve Vídni.

Víde Nebeského nepekvapila ani prvým dojmem velkomsta
a residence, ani potom, když se v ní dkladnji poohlédl a po-

znal všechen její pestrý rej. Snivému básníkovi bylo tu vše píliš

prosaickým, všedním i vzpomínal záhy na svj tichý, krásný domov,

na svou vlast eskou, „to srdce Evropy a svtodéjin, na tu zem
zasvcenou utrpením, krví a slávou a ozáenou bleskem vycháze-

jícího slunce" •**) a zvlášt na Prahu, tu velebnou, vážnou, zaduma-

nou vdovu, tu Spartu duch, kde ulicemi kráí zachmuený stín

velké, slavné a krvavé historie eské. „Kdo v ní žije. ani neví,

co má: pry z ní musíš, abys ji poznal: ím dále od ní jdeš, tím

výše ti vzrstá. Nékdo pravil, že v tchto dobách železnic a par-

ních lodí postesk po domovu je vc marná, prázdná a hloupá. Ten
jist nešel z Prahy, nebyl ech a vlastenec, sice by byl cítil, co

to váží, opustit pdu svých krásných nadjí, pdu, v nížto leží

slavné budoucnosti sím obnoveného národního života, zaseté obtmi
a zavlažené potem nejšlechetnjších muž. Co plátno pomyslit sob:
za nkolik dní tam mžeš býti, co plátno dostávat zprávy? Zpráva

je vždy jen mrtvola. V živém pohybu státi, v srdci, odkud životo-

dárná krev vybíhá a kam zase nazpt se vrací, každou žilku cítit

tlouci v okívajícím tle národa, to jest to prav. V cizin staneš

se teprv vlastencem, tam se roztoužíš, bys jen jednou dým aspo
uvidl nad vlastí vystupovat." ^®)

*^) Jak patruo z dopisu Krouskému z r. 1843, byl Xebeský poslední dny

v Praze bytem a na stravu u Nmce. „Na rozlouenou veee. Nkolik opic

a nco pláe, já nepil a neplakal ..."

*') eská Vela 1845, 220.

*«) Tetí íjen 1848 v eské Vele 1845, str. 221 sil.
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Z víru kolem šumícího prchal Nebeský nejradji ve svj tichý,

malý pokojík a tu zapádal se jeho duch v zamilované, vábné sny

poesie nebo spádal tenké tkanivo myšlének a vzpomínek a horliv,

pehorliv studoval. Avšak nebyly to jen mrtvé knihy, do nichž se

pohružoval, a zvlášt ne medicínské-, mnohem více byl to sám život

jeho vlastní, plný trpkosti, chudoby, skh\mání, bolu, život a bu-
doucnost národa i Slovanstva ve Vídni živoícího, všechen ruch du-

ševní v „nmeckém velkomst zbudovaném na hrobech Slovanstva".

Studium zvlášt posledních dvou pedmt jest pro rozvoj

ducha Nebeského nejvýše významné. Mžeme je celkem dosti

dobe sledovati, ponvadž v listech Nebeského Krouskému i v do-

pisech z Vídn, uveejovaných v Kvtech od roku 1844—1846 a

v eské Vele 1845—1846 máme o nm hojn zpráv. Jmenovit
pak poslední patí slohem i obsahem k významným památkám
nejen života a ducha Nebeského, nýbrž všeho duševního života

eského na zaátku let tyicátých.
Dobe praví o Vídni sám Nebeský, že „mnohý stal se zde

vlastencem, který jím doma nebyl, mnohý arci také pi povstných
hrncích egyptských tomu nespsobu se odnauil". Nebeskému pi-
hodilo se prvé, ovšem v ponkud jiné form.

Všechen ruch duševního života nmeckého i rakouského
obrážel se ve Vídni, když tam Nebeský pijel a pomocí etných
svých pátel z Prahy v jeho proud se dostal. Vedle nejvrnjších
Metternichovc byli tu ctitelé a hlasatelé svobody dle vzoru mla-

dého Nmecka, vedle zarytých germanisátor a madaron nadšení

Slované všech národ rakouských. A všechny tyto strany tely se

na vzájem. Pro vnímavého, bystrého ducha Nebeského bylo to nad
míru zajímavé a pouné divadlo. Spatil tu ped sebou náhle

všecky ty idee, jež posud ssál z mrtvých spis, kolující v živých

massách, vidl jejich vzájemný boj, poznal jejich snahy, cíle, i)ro-

stedky a ozbrojen obsáhlým studiem filosoía-historik prohlédl

i nejtajnjší záhyby ve vnitru tchto bojovník, postehl pro-

spchy i nebezpeí jejich pro Slovanstvo a zvlášt pro echy. Po-
znání to mlo a muselo míti dalekosáhlé následky na Nebeského
snahy o povznesení národa i prostedky k nmu. Piblížilo jej více

ke stedu vlastenc eských, k Jungmannovi, Palackému a j.. po-

stavilo jej na dležité místo, s nímž spojen obtížný, ale zárove
vdný úkol, prostedkovati mezi ddici Máchovými, „mladou echií",
smíiti snahy její se snahami starších generací a spojiti je v jednu
mohutnou hradbu proti nepíteli vždy hrozivji postupujícímu.

Jedním z pedních motiv tohoto obratu v život Nebeského
byly živé styky jeho se zástui)ci zvlášt mladšími ze zemí jino-

slovanských, jichž ve Vídni hojn studovalo. Nebeský již v Praze

hlásil se ke slovanské vzájemnosti — vždyt vyrostl v ovzduší ohnivé

poe.sie KoUárovy a elakovského — ale ta pražská vzájemnost ne-

vešla mu do krve, nezabrala jeho srdce, protože plamen její byl

chlazen absolutismem ruským, jenž mladé echli, vychované
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nejvíce poesií polskou, byl nemén odporný než mladému Nmecku,
kdežto starší generace (Jungmanna, Marka) nad jiné uchvacoval.

Proto také v pracích jeho do r. 1843 shledáváme málo projevu

tohoto citu, a i v tchto ozývají se jen sympatie k Polákm, jejichž

poesie i tragický osud politický uchvacoval všecku mládež evrop-

skou, a k malým vtvím slovanským. Tak v list Krouskému
z r. 1841: -Jordán bude od Nového roku vydávat srbský asopis.

Já se pedplatím. iíite totéž, zasluhuje to podpory. Neb ten

nárdek se zdvihá hezky, mají nkolik spoleností ku p. v Lipsku,

ve Vratislavi a t. d. Snad již nezahyne, jak se bylo obávati, tedy

jim jen pomáhejme."
Ye Vídni uchvátilo jej však obecné nadšení slovanské mládeže,

v jejíž stedu se octl. ve svfij neodolatelný proud a zaujalo duši

jeho tou mrou, že každý list jeho odtud nese stopy velých sym-

patií slovanských. V nadšeném, sebevdomém kruhu slovanských

studentu a vlastencti vlastní sebevdomí jeho národní zmohutnlo —
sílilt je stejné pohled na nepítele i pítele — životní zkušenost

, objasnila mu vznešené a opatrné snahy starších buditel a smíila

jej s nimi, vzkíšení eské objevilo se mu daleko významnjším
uprosted tolika národností probouzejících se.

V jaké zái tehdy vystoupila ped duší Nebeského myšlénka

národnosti, svdí známý již Tetí íjen r. 184o a potom tém
každý list jeho z Vídn.

„Naše století — píše 1845 — mžeme smle stoletím probu-

zování se národností nazvati, nebof ješt nikdy nevniklo uvdo-
mní národ tak hluboko, jako nyní. Tento mocný cit otásá celou

Evropou; všude vynikají živéji barvy a odstíny rozliných kmen,
a práv toto uvdomní a tento cit je pudí a tvoí v nich. Je to

veliké hnutí a také tak brzo nepestane; nebot je to síla pirozená,

organická, kteráž toto hýbání se národností tak mocným iní; je

to síla podobná oné rostoucího stromu. 2' vnitní své bytosti, ze

svého jádra roste lovenstvo, ze své totiž národnosti, a proto

z té nov probuzené snahv pojde nco organického, samorost-

lého...''*^)

Pední podmínkou národnosti bylo pirozen vzkíšení, roz-

šíení, ustálení jazyka. Všichni buditelé eští šli tímto smrem,
odtud ten íilologický ráz eského vzkíšení, vrcholící v pracích

Dobrovského, Jungmauuových atd. a na druhé stran ústící v ma-
licherných hádkách o i a y, ctíí a ou, w a i' a pod. Ješt v Praze

bylo toto filologisování Nebeskému jako druhm jeho proti mysli;

ve Vídni pozmnil se vlivem pomr valn jeho názor, výitka
Mickiewiczova obrátila se mu v pochvalu: ,Je opravdu zapotebí,"

píše r. 1S4G, „abychom byli národ íilolog, nebot kam by se náš

jazyk podél, jelikož život všemožné se piiuj'?, aby jej pokazil

a zohyzdil. Musí mít opravdu koeny dobré a život tuhý, že to

*') Kvty 1845, 83.
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všecko tak snesl a snáší, dív boue a blesky a rány a nyní to

jemné dušení a rozžíiání. Je to stav velmi smutný, 'vše takoka,

co jinde jazyk vzdlává, kazí náš, jen literatura je jediná hráz

proti tomu návalu, akoliv i ta není docela beze všeho podezení.

Bohužel tak daleko to s námi došlo, že vše, co vzdlaností sluje,

našeho jazyka a naší národnosti záhubou býti musí."

Než teba smutné byly takové vyhlídky, pece neteba zoufati:

„Náš národní život prospl již tak dalece, že si mžeme již

íci, že naše postavení a naše snahy mnoho tžkostí do sebe mají;

nyní nás to jen tuží, sílí, pomyslíme-li, co nám ješt schází. Naše

školy, jednotlivé stavy, vyšší život pospolitý, obchodnický, prii-

myslný je cizí, je po dlouhých pohromách posud neuvdomený,
nemá hrdého citu pro svou národnost a její est, a duchovou mocí

doléhá na nás živel cizí. Za dobrý prospch nám ale ruí tuhost

a nevyhubitelnost naší povahy národní, která tolik osudných rnn

pekala, pokrok již uinný, a vihled zmáhající se cit národ-

nosti, i veškeré hnutí národnosti eskoslovanské." ^^)

Avšak nejen jazyk, vše, co s národností souvisí, její rozvoj

podporuje, živí, sílí, at vnit nebo vn, živ staví se mu ped du-

ševní zrak pod mocnými dojmy vídenskými a zrcadlí se v jeho

listech. Pedevším minulost národa. Pamtliv, že jeho samého

uinila echem, že v ní zrcadlí se výkvt eského déjinstva, ne-

pomíjí žádné píležitosti, aby neotvíral svým krajanm nádher-

nou její perspektivu, aby neukazoval na ni jako koen a zárove
vzor národního sebevdomí. Doslechnuv, že na jihu slovanském

i dti zpívají o Marku Kralevii, o Lazaru a jiných recích, stžuje

si, že bohužel to u nás v echách tak není. „Náš národ zapomnl
svou historii a své hrdinské upomínky. Ale on si na ni zase vzpo-

mene. Máme ted nkolik dobrých djepisu pro lid. Pro jistý obor

vystaí Tomkv, pro jiný zase onen Malého. Ješt by nám scházely

zvlášt dva druhy djepisu eského. Jeden živý do duše a obraz-

nosti sahající (kéž by nám ho napsal Tyl!), druhý dkladný a v-
decký. Kéž by p. Palacký velému pání celého národa chtl za-

dost uiniti, a výtené své dílo také esky vydat. Naše vlast je

pebohatá na velké djiny a to by mlo zstati zakryto pro národ?

vždyt žije dvojnásobné, když se pozná ve svých djinách, a nic

není v stavu jej více povznésti než slavné vzpomínky. Uvdomení
historické sílí, budí, podává rady a výstrahy." (Kvty 1844.)

Než nejen na své slavné historii mže se národ vzdlávati,

také jeho špatné stránky skýtají mnoho pouení, a Nebeský ne-

milosrdn staví je svým krajanm ped oi. ,Naše snaha," omlouvá

se, „má již tak pevný základ, že si nco do pravdy íci mžeme
a nemusíme slova do bavlny zahalovat. Také bychom nemusili

již jen na náš pokrok, ale víc na naše nedostatky poukazovat;

">) Kvty 1845, str. 359.
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nejsme již na tom stupni, že bychom si zoufal neb ochabli pí
j)ohledii na všeliUé naše vad\% slabosti, bídy, jt^jichž poznání nás

jen síliti musí a také bude, nebo stud, zloba a bolest nutí ku
pedu, a to zíijisté musí vlastenec hojn cítit, vida, jak velký díl

jeho národu pozbyl vdomí pro est, slávu a strast národní . . .

Proto s tím jen na svtJo . . . žádné mazleni se sprostotou!

Národ, který se nectí sám ve svém jazyku, ve své národní povaze,

ve svých djinách, který si není svdom historického povolání

svého, ten je ztracen a ortel nad ním vyen. Svédomost a hrdost

jsou okrasou každého národu. Tu pestává ostýchavá skromnost
a nesmlá ústupnosí; mnohá cnost, která zdobí jednotlivce, bývá
celému národu ohyzdou!" ''')

Vedle Jihoslovanu byl pirozen eský živel ve Vídni íseln
nejhojnji zastouf)ei), ale málo zejmý. Nebeský dobe vystihuje

píinu: jako všichni í^lované tak zvlášt echové pinášejí si

z domova málo národního obsahu, citu, smýšlení a hrdosti. Zvlášt
tato jim schází. Celý jejich život až na ty ponmilé nápisy a vý-

vsky zejm to ukazuje. „lovk by mohl dostat kee, dívaje

se na ty mluvnické a pravoi)isné mrzáky. Ovšem ech je z do-

mova na ty hezké vci zvykly, je otužen ..." odlehuje si ironicky.

O mužnji, hrdji jednají v tom M;iclai! Mají })ranmecká jména
a pece se píší maarským pravopisem. Že na tom málo záleží?

Je to zjevná hrdost, a od ni se musí ech mnohému uiti.

Trochu více této hrdosti potebovali nejen echové vídenští

ale i pražští. Nebeský snaží se jim vštípit ji ironickou satirou:

„Mn se asto stalo, že jsem myslil, že jsem v echách; zvlášt
v nedli na veer je slyšeti mnoho eštiny. A to m zvlášt tší,

an mi jistá paní poád povídala, že je eština sprostá, všední e,
kdežto je uao])ak tuze nedlní. Ona paní je ovšem obstárlá a má
ješt starší náhledy. Ona neví, jak je ta eština vzácná e;
mnohá slena v Praze ji oblékne jen jednou za rok — na eský
bál, a to z pouhé šetrnosti. Mnohá arci zase jí, užívá co negližé;

když nkam jde, oblíkne rukaviky a nminu. astji to dá ovšem
práci, nežli se do této dostane, a pak v ní chodí, jako by mla
v mozku kuí oka, a jakoby ji ta její úzká nmina všude tlaila.

Je to soužení!"

Satira a ironie na takové choroby dobe úinkuje, ale neléí
jich. Avšak Nebeský rád by je vyléil i sahá hloubji do toho ne-

mocného tlesa slovanského. Neúnavn prochází ulicemi, bystrým
okem pozoruje pestré davy svých bratí a abstrahuje. Student,

tovaryš, nádenník, dveka, koovní kramá, pední pedstavitelé
vzdáleného národa eského, ti všickni jej zajímají a nalézají v li-

stech Nebeského výborného umlce, jenž obratným pérem ve dvou,

tech rysech je dovede zachytit a charaktefisovat.

^') eská Vela 1845, 75 a 226.

J. Hanuš, Život a spisy V. B, Nebeského.
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Dobromyslný, trudný drota, i)odtatranští plátenníci, hrakái,
Slovácky s cibulemi a dtmi. Moravané s kudlami, vše to hemží se

tu v pestrých svých krojích a ovšem i se vší svou bídou. Jen

echové nemají národních kroj, ale bída jejich je tím vtší: „Je

to smutný pohled na ten naš lid, jak za tím kusem chleba bliá.

Z jara táhnou z ech celé houfy, osmahlí, chromí, s uzly na zádech:

ulicemi Vídn unaveným kvapem kráejí, ani se neohlédnou po
krásných krámech a domích. Ta otuplot bolí pi pohlelu na n
nejvíce/' A jaká píina tohoto smutniio stavu? táže se Nebeský.

Nezná jí, tedy hledá a nalézá v nevzdlanosti: „Tato potujja a

zneuctní jménu eského, toto nádennictví, ta zmalátn-
lost jenom nároiinim vychováním pestat mže. Posud je

ech vylouen od vzdlanosti veejné, jenom dalekým za-

cházením a vraty cizími se k ní dostává, což by z krátká
a lehko šlo. Musí eské de vn ky svléci, nežli mže
vstoupit. A co je národ bez vzdlanosti? Y ní se zakládá
moc, síla, est, národní a osobní bohatství, blaho i mrav-
nost; když se mu odejme ona, odejmou se mu také její

výsledky. A muže-li pak národ svj jazyk, svou národ-
nost a sám sebe ctít a milovat, když je mu jazyk a ná-
rodnost jen pekážkou ku všemu, co náleží k istjší a

vyšší lidskosti? když je mu pekážkou ku vzdlanosti a

jejím výsledkm? Tak se vykoení u národu ctní sama
sebe. láska k vlasti a sní jedno z nejsilnjších mravních
pudidel k obtem a povinnostem obanským a k inm
šlechetným; tak je pinucena velká ást vlasti zstati
stát, kde stojí; an zatím ostatní prostedkem vzdlanosti
a jich výsledku pokroí; tím ona ást trpí újmu, an druhá
zatím z toho má koist. Ale Všeobecné noviny )iraví, že eská
národnost v jiné musí zahynouti a tím oživnouti a svou raci

zušlechtiti. To je ten dobytkáský náhled djin, nyní velmi oblí-

bený." =^-)

' A nejen úel, cíl, také zpsob a cesta k nmu Nebeského

zajímá a v listech svých nejednou o tom mluví s upímností sob
vlastní, neštít se ani ostré kritiky tam, kde posavadní smr e-
ského vlastenectví se mu nelíbí.

Ze všech tíd je mu lid nejspolehlivjším obráncem a nositelem

národnosti. Proto je svatou povinností a svrchovanou potebou, lidu

co nejvíce si všímati, o nj peovati. Upozoruje tedy Nebeský

na zbytky starého zízení v obcích a jejich dležitost, na význam

obcí pro národní život (Kvty 1845, :231 si), vybízí k pouování
a povznášení jeho pomocí biblioték pro lid, prostonnrodnícdi spis
právnických, hospodáských a pod. Pi tom ovšem vren svým zá-

sadám ani vyšších cíl národních nepouští s oí: ,Pro uvarování

všelikého nedorozumní bud podotknuto, že naše snažení nemže

") Kvty 1845, 8G.-37.
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bvt pouze psaní knih pro doiiiácí poradu, slabiká atd., poádný
národ žádá vyšží život duševní, žádá svíij podíl v sláv a innosti

svétodjinné"^ (Kvty 1845, 235.) Z tohoto stanoviska jeví se mu
také Matice eská a její publikace v jiném než posud osvtlení:

„Naše Matice patrné dokazuje, že jsme nevyžili, jak nkteí po

svt kvákají, nýbrž že je v nás život, a to silný, zdravý a jadrný,

jenže se teprv jaksi z omraku zotavuje a kísí."

Nemén zajímavým jest v listech z Vídn také Nebeského
názor na slovenské snahy a známý eskoslovenský rozkol.

Probuzení Slovák, národní ruch mezi nimi se vzmáhající za-

jímaly Nebeského již v Prtze. Psalt již 1842 Kronskému, že „ze

Slovenska picházejí smutné i též radostné noviny. Piadostné proto,

že cit národnosti se všude budí a sílí; smutné pro zuení madar-

ských divoch. Na budoucím snmu má být Kollár, Štúr etc. ze

zem vypovzen, dovážení eských knih zapovzeno atd. To je však

snad jenom žert aneb výhržka. Slovákm to škodit nebude, ti

tím procitnou a sesílí. Maai si budou nad míru škodit na cti

všeobecné obanské. To je barbarství a potupa lovenstva".

Když pak pozoroval, kterak vždy více mohutní snahy i)0 od-

louení Slovenska od ech, vidí hned hrozící nebezpeí a smutná
pedtucha jej jímá (1843): ,Ze Slovenska ne tak píznivé zprávy.

Chtjí se odtrhnout, již to jisté íkají arci, že jen z poteby ná-

rodu a pro uchránní své národnosti proti Maaru, pro získání

katolického duchovenstva a lidu, který by prý rád etl, ale není

co, esky prý nerozumí; ale mn se zdá, že také trochu z uražené
ctižádosti, z nenávisti. Mluvil jsem s nkterými. Jsou nadšeni,

rázni, ale málo politického ádného smýšlení, kloní se k Piusu,

co nám odporné. Velký idealismus, málo reálnosti, horování —
žádný in. Jsou stísnni. Mn se eské smýšlení lip líbí. Tam je

již jasnost, vylánkovanost, skutenost. Uhlídáme, jak to vypadne:
je to mrzutá vc to odpadnutí, ale již se to nedá zabránit, jak
jsem zpozoroval, bude to kouskování, tolik dialektík v Slovanstvu,

nevím, jaké to bude."

Ve Vídni posléze seznal pravý stav vci, seznámil se s mno-
hými slovenskými mladíky (s Kalinákem), vidl na vlastní oi
jejich snahy, slyšel o jejich plánech. A tu ne již soukrom, ale

i veejn ozval se proti rozkolu. Zaal satirou a ironií. Avšak
záhy opouští jej humor, duši jeho plní obavy a bolest, pudí ji

k \ážným výstrahám, pohádají k ohnivým slovm smíru mezi bratr-

skými národy, jež mu jsou stejn drahými.

Naploval-li rozkol eskoslovenský Nebeského smutnými ped-
tuchami o osudu Slovanstva, mírnil bolné ty dojmy nadjný život,

probouzející se na jihu v Dalmácii, Chorvatsku, Srbsku. Krajin
a Korutansku, o nmž dovídal se od etných pátel jihoslovanských.
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Snad žádny ze slovanských kmen neupoutal sympatie Nebe-
ského tou mrou, jako tito ohniví, smlí, sebevdomí synové jihu.

Nebylo jicli ve Vídni tolik co Cechu, ale všude je bylo znáti, všude
ozýval se jejich jazyk, všude velo jejich nadšení. Pešlo i na nho,
zvlášt když poznal Vuka Karadžie, Gaje, Stanka Vraže, a jeho
listy tlumoily je i v Cechách.

,Jak statn si jižní Slované poínají, je beztoho vbec známo.
Tam je život! . . . píše r. 1844 — . Ml jsem píležitost slyšeti to

od nkolika vysoko postavených muž toho národa. O CeŠícIi velmi

krásn smýšlejí, na ty ])Ozorn hledí; u nás se jim zdá býti ohnisko

istého, ádného a mužného národního poínání. Je to pece jen

naše eská Praha, zlatna Praga! ..." A opt jinde:

„To vlastenectví nadhí lovku radosti a žalosti. Jaká radost,

když si lovk pomyslí, jak na jednotlivých nnVtech usvdomní
rozžalo svá ohniska a jak to odtu(-, dále se rozšiuje; co ješt ne-

dávno ve spaní leželo a tmou pikr\to bylo. jak to poíná nyní

vynikat a svj život osvdovat. To platí zvlášt o jihoslovanských

zemích! Jak dlouho je Záheb probuzen — a jak statn si poíná.
Jak mladý je život národní v Blehrad a jak kráí ku pedu.
asopisy, školy národní, osvta a literatura se zmáhají. Ostatní

naši soukmenovci v Turecku trpí hrozn ukrutenstvím fanatických

moslemín. Hordy Arnautú táhnou po krajích zvlášt tichých Bul-

har, vraždí, co kesanského, starce a dti. przní staeny, panny,

ženy, ano i dti loupí, pálí. vbec tropí vše, co šílené barbarství

jen mže. A to se dje v Evrop v 19. století! Ze všech stran se

ozývají hlasy o pomoc; dej Bh. by se jim brzo stala. Sultán

není v stavu ukrotit ty horily šílené . . . Badostnjší úkaz nám
poskytuje Dalmácie. Mimo Zoru vychází je-t Magazín v Záde,
a poád je slyšeti o probuzování citu národního. Musí to býti vý-

tený národ ten dalujatinský, jadrný a vytrvalý jaVo sevean, pi
tom ohnivý a obratný jako jihozemec. Jistý starý ])lukovník si

nemohl vynachválit vojáky dalmatinské, jsou pry jako panenky,

ale v bitv jako erti. A jaké to plavce mají! Benátky je umly
vždy ocenit. Zvlášt mé tšila ta zpráva, že tam i dti zpívají

o Marku Kralevii, o Lazaru a jiných recích ..."

A toto nadšení proráží všude. A popisuje Turopolské roz-

míšky a jiné politické události chorvatské, i vypravuje, jak Blyrové

nechtli na snme betíslavském mluvit madarsky, at píše o Stýr-

sku, Korutanskii, Krajin, o ruchu národním, literárním, slovan-

ském, v Kvtech nebo Krouskému, všude plno radostných výkik,
slovanských sympatií, pokyn pro naše vlastní snahy. —

Avšak nejastji snad mluví Nebeský o pomru Slovan k Nm-
cm. Celým svým vzdláním, studiemi, duchem asu veden byl

Nebeský k literatue nmecké; z ní ssál takové množství svých
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myšlének, cit i snah, že souasníci právem mu vytýkali nraectví.

Básn i píležitostné referáty do let 1843 jsou toho ostatn patr-

ným úkazem.
Tu ocitnul se ve Vídni, nmecké Vídni, a celý ráz jeho ducha

se zmnil.
Jako v celém Nmecku tak i zde vhVlla tžká reakce a budila

odpor, zvlášt mladší generace. Její krásná, vábná hesla svobody

politické, náboženské atd. vábila mysli všech a zvábila i Nebe-

ského do svého stedu. Vždyt celý jeho duch vykojený svobodnými

ideami klassických i niodprních genia samodk k nim lnul. Avšak

bylo nkolik siiirfi, jimiž hlasatelé svobody brali se k cíli. Nás
tu zajímají jenom dva Jcíini koili se krásám jen vlastní, nme-
cké svobody a vykouzlili si bujnou fantasií nad zíceninami a hroby

druhých národ reimbliku všenmeckou.
Druzí pochopili svobodu lépe. klanli se jí, at kdekoli se ob-

jevila, ve všech formách a páli ji nejen sob, nýbrž všem.

Vi Slovanm a zvlášt Cechm bylo obé strany nejpatrnji

vidti. Kdežto první nestaili vynalézati vše možné, aby kažilý

pokrok Slovanstva zmaili, zneuctili, dívali se druzí s Dr. Frank-
leni v ele nejen bez nepízné, ale i s uj)ímnými asto sympatiemi
na rozvoj eské a slovanské národnosti, ^^i

Oba tvto smry byly ve Vídni znan zastoupeny, stýkaly se

pátelsky i nepátelsky vespolek i se Slovany a jako celé mladé
Nmecko byly také ony repraesentovány nejvíce mladší intelliuencí:

mnozí studovali v Praze s Nebeským, a tmi uveden Nebesky také

do tchto kruh. Rozmanité spolky, k nimž patil tuším také

Juridisch-politischer Leseverein. pipoutaly jej tím více.

Znajíce, jaké zásady zakoenily se v duchu Nebeského již

v Praze, pochopíme snadno, jak tyto známosti psobily na Nebe-
ského. Voi jednostrannému, nízkému pojímání nmecké svobody
vzrstala jeho láska k malému, ohroženému národu; stal se mu
nyní tisíckráte dražší, než ])rázdná jejich hesla, chopil se péra.

aby druhy své i ceiý nái'od upozornil na nebezpeí tající se úkladn
za hradbou této vykiené svobody.

A touto polemikou proti nepátelm Slovanstva prosáklé jsou

všecky jeho listy, ona zraí se ve všem jeho dalším život i literár-

ních pracích zvlášt roku 1848 a Nebeský stává se jí nejen ped-
chdcem, ale také ])rvním bojovníkem za ty ideály, za nž bojoval

nejgeniálnjší publicista eský. Karel HarUek Borovsk//. Pocho-
pujeme snadno, co brzo potom v Praze vzájemn pitahovalo oba
muže. až se úzkým svazkem sdružili r. 184S.

Látky k polemice bylo tehdy dosti v nestydatých láncích
rzných nmeckých list, v útocích Laubových, Šuselkových a i.

,Nmec ve své samolibosti."' poíná hned první list z Vídn,
,si myslí, ano i veejn to projeviti se neostýchá, že Slovan v sob

•') Kvty 1S44. Z Vídn.
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nemá základ a živla k vyššímu životu, že ani lebka jeho není

schopna býti schránkou velkého, svtovládného ducha, a pece Les-

sing, Leibnitz, lchte, Kant a j. mli ist slovanské lebky! Nmec
poád mluví o svtodjinném povolání svém, vykládá, že musí roz-

šíiti nmeckého ducha a nmeckou osvtu na východ. Pro práv
nmeckou? Pestaneme jen na duchu a osvt vbec, a o toto se

již každý národ sám postará; na se obtížným státi nevasným
vnucováním? Kdo se cítí, sám chce i dovede žíti. Národové nejsou

dti, aby se jim musela kaše žvejkati." '^^j

A tato polemika národní nejen že asem ueslábne, nýbrž na-

opak vždy více mohutní, živí jeho hnv, rozpaluje jeho bojovnost

až do roku 1846, tedy do poslední doby jeho pobytu ve Vídni.

Vpravd stál tu Nebeský jako na stráži; žádné hnutí nepítele
neušlo jeho zanícenému, bystrému zraku, odkryl každý úklad, roze-

bral každé slibné heslo. Humor, satira, kaustický vtip. ironie, byly

mu výbornými zbranmi proti nepíteli, prorokujícímu s barbarskou
drzostí záhubu slovanskému kmeni, spílajícímu nám Bohmaken a

jinak se bavícímu se Slovany: pesvdivá rhetorika, pkný, hravý

sloh, duchaplná forma a duch planoucí nadšením k vlasti a jejímu

povznesení otvíraly jeho slovm závory i nejnedvivjších srdcí.

Avšak nejen svým obsahem, také formou poutají nás tyto

vídenské dopisy. Mnohdy shledáváme v nich podaeny pokus e-
ského feuilletonu, pozoruhodné pedchdce slavných feuilleton

Nerudových.

V rámec vídenských list Nebeského a jeho snah o povznesení

národního života a literatury musíme posléze zaaditi také jeho

úsilí o emancipaci Žid eských a získání jich pro naše
zájmy. Úsilí toto nebylo u nás ani místní, ani nahodilé. Objevo-

valo se od konce XVIII. stol. skoro po celé Evrop a zvlášt
v Nmecku, kde charakterisovalo snahy mladonmecké. Tu byli to

jmenovit Lessing a Herder, kteí prostedkovali mezi svým ná-

rodem a Židovstvem, a usilovným a humánním jejich snahám po-

dailo se skuten zasypati propast staletých pedsudk i záští

a získati tento nadaný kmen pro snahy svého národa. Výsledky

praktické brzo se objevily. V umní, ve vd a zvlášt v literatue

nmecké prvé polovice XIX. stol. shledáváme velikou adu muž
z rodu židovského, a nezajímají tito snad jen podízených míst,

nýbrž naopak stojí asto v ele nového ruchu, na p. Borne a Hcine.

Mezi mladou generací, nesoucí v literatue jméno „mladé Nmecko",
stáli v pedních adách, ba v ele, koili se geniu Byronovu, horo

váli pro svobodu, jejíž kouzla po tisícietém jironásledování a opo-

vržení poprvé poznali, a prosti jsouce všeho národního strannictví,

dopávali svobody i tšili se z ní, at jevila se v jakékoli form,

5*) Kvty 1844.
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v kterémkoli národe, jak na p. se ukázalo pri nešastném po-

vstání polském z let ticátých.

Tyto ideáln snahy, pro nž mužové jako Heine snažili se

nadchnouti všecky své soukmenovce, získaly jim brzo leckde sym-

patie, tak na pí*, v Polsku pestávalo patrn pohrdání Židem kt-
ným i nektným. ^^) Vždy rozsáhlejším šíením byronismu, jimi

v Nmecku nejskvleji pedstavovaného, sympatie ty pirozen
jen rostly. U nás Mácha podává toho zajímavé svdectví v básni

Opuštný, ^'^j kde vyslovuje živou úast k rozplašenému židov-

skému národu, jenž nemá, kam by hlavu sklonil a daleko od

vlasti, od prachu otcft svých žije v zlé potup.
Takové projevy úasti nemohly ovšem zstati bez patrných

následk na smýšlení Žid ke Slovanstvu a u nás zvlášt na pomr
jejich k probouzejícímu se eskému národu. Vždy i v tom pro-

buzení národním vanul dech svobody, kterou hlásali soukmenovci
jejich v Nmecku, a pak probouzel se tu národ, mezi nímž od sta-

letí požívali pohostinství, jehož zem stala se jim novou vlastí,

a heslo „vlast"' hýbalo tehdy vší Evropou, století probouzejících

se národností vtisklo všem národm svou pee.
Vskutku také na poátku let tyicátých ] mezi Židovstvem

eským zaal takový vlastenecký ruch. V literatue, kteráž byla

tehdy pedním útoištm eského vlastenectví a národních snah,

zraí se nejvrnji. Naskýtá se tu významn ve spolku se snahami
, mladé echie". tolik obdobnými s mladým Nmeckem i Polskem
a jakož Nebeský stál v letech tyicátých v ele všech tch snah.

pojí se úzce k jeho jménu. Pokud nám známo, bylo Nebeského
studium na pražské universit kolem r. 184U jeho zídlem. Zde
totiž seznámil se Nebeský, tehdy již horlivý vlastenec a nadšený
ddic poesie Máchovy, s Moricem Hartmannem, Alfredem Meiszne-

rem, L. A. Franklem. S. Kappremaj. esko-nmeckýrai studenty,

a pátelství to, trvající dosti dlouho, mlo znaný vliv na ob strany.

Jakého druhu byl tento vliv na poesii Nebeského, o tom byla

již e. Zde týká se nás jen mocné psobení jeho na pomr Nebe-
ského k židovské otázce. V té i)íin bylo nejvýznamnjším Nebe-
ského pátelství se Sief/frledeii/ Kapprem. Narodil se na Smíchov
1821 z rodi židovských a od mladí peliv vzdláván nejprve

otcem, pak na pražském gymnasiu. Na filosofii nebo universit —
piiiravoval se tu rok pro uitelství na Rusi — seznámil se s Nebe-
ským, B. Bachem, M. Hartmannem a A. Meisznerem, a národní

nadšení Nebeského, k nmuž pilnul „oddaným" pátelstvím, uchvá-

tilo jej mohutn i trvale. Již v Praze poal seznamovati nmecké
obecenstvo s písnmi slovanskými; ve Vídni, kam odešel 1840 stu-

dovat medicínu, horliv v tom pokraoval, nalézaje ochotné pi-
spní u mnohých vídenských Slovan, na p. Vuka Stefanovie

*) Pypin, Spasowicz, Historie literatur slovanských II., 127.

«) Spisy 1862. I. 98—99.
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Karadžie a j. Píchod Nebeskélio do Vídn uvítal s nadšením
a záhy pilnul k nmu upímným pátelstvím i i)odrobil se jeho

vlivu. O prvém svdí Kapprova báse ^Vrnému píítoli V. N."

(Kvty 1845), o druhém úast Nebeského na vydání básní

Kapprových.
Avšak nejen vliv Nebeského na Kappra jest znatelný, také

proud opaný tu byl. Proud ten. ízený nadšenou snahou o po-
vznesení a s es í lení eského národa, ml své zídlo až v Herde-
rovi a Lessingovi, živil se nadšením pro Byrona a jeho nmecko-
židovské i polské tlumoníky (Borna, Heina; Mickiewicze) a se-

silován jednak domácími praménky, jaký jsme postehli u Máchy,
a zvlášt osobními styky s M. Hartmannem, L. Franklem, Davidtm
Kubem a j. plnou silou vytryskl z duše jeho, aby smetl balvany

staré nedvry, pedsudk, nenávisti a pohrdání, vtším nebo

menším právem naházené na cestu, vedoucí k pátcdskému doroz-

umní obou kmenh. Kapper byl Nebeskému v tch snahách až do

poslední chvíle pobytu jeho ve Vídni (1846) vrným druhem,
obtavým pomocníkem a jediný ze židovských pátel jeho zstal
eskému národu vren na vždy.

První náraz, aby Nebeský inn vystoupil v otázce židovské,

vyšel tuším již r. 1843 od D. Kuha. nadšeného tehdy sympatiemi

ke Slovanstvu. I^íšet o tom Nebeský Krouskému v té dob a zdá

se, že ne poprvé: „lánek pro Židy, aby se ujali Slovanstva, je

napsán. Vyjde v Zeitung des Judeuthums. Dobrý lánek, famosn
psaný. Bude psobiti znamenit. Již to ted je cítit ponkud ve

Vídni u Žid. Budu vtom smru pracovati. Ze Žid by nám
vzrostly veliké síly. Je to národ famosní. podivuhodný, plný inv
a ducha. Ti liomohli Nmcm znamenit. Kéž by pomohli i námi"

Skuten již o rok pozdji upravuje si Nebeský cestu ke slíbe-

nému vystoupení a sice v Kvétecli 1844 (str. 91) a o málo pozdji
vyšel již jeho lánek Nco o pomru Slovan a Žid. Nebeský
vytýká tu smutný úkaz, že posud Židé žádného j)odílu nebrali

v národním snažení Slovan, ano opak j)idrž()váním se k cizímu

živlu náš národní podrývali a tím na odpor stáli nejvelejšímu i)i-

inní našich soukmenovc; že žádný ze Žida se nestará o to, co

každý národ bedliv chránit musí, o naši národnost, nýbrž bu se

zave do ist židovských studií a interess. aneb se oddá cizot.

Každému skoro již národu dali oni výtených muž, nám nepodali

nic, naopak takka ubírali. V Nmecku žije asi 300.00n Židu a

mají 7 asoi)is v nmecké ei pro své iuteressy, a kolik jich i)ra-

cuje vbec v nmecké literatueV Mezi Slovany jich žije pes ava

miliony, a nikde ani památky, ani dost malikého úkazu njaké
innosti na poli našem národním není pozorovati. Toto smutné

a obma stranám škodlivé odlouení mlo by pestati. Pomry
byly píznivé. Vyšelt práv té doby vele psaný lánek D. Kuha.

smující k témuž cíli a s nadšením kreslící slovanskou budouc-

nost. K tomuto nadšenému hlasu, jenž Nebeského pirozen musel
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dojmouti, pipojuje Xebeský nkteré pozucáraky. „Kdo má vyšší

smysl pro velké hnutí národ a i)ro inné momenty v lovenství,
musí uznati, že v té záležito.sti nco nadjného a velkého spoívá;

my arci ovoce z trpkého toho koene (jak se nkterým zdáti bude)

kliditi nebudeme; to je všecko véc budoucnosti; my však ji máme
pipravovat, jiro ni se zapít a pro ni se obtovat, více než který-

koliv národ; Slovan toho má nejvíce potebí, aby se povznesl nejen

nad nehody nynjšího vku, ale i nade všecky subjektivní nápady,

náhledy, sympatie a antij)atie, žádný národ nežije tak v budouc-
nosti a pro ni jako on. Nynjšek arci nále/í srdci, je milý a íuá

se ho použít, a budoucnost patí duchu, žádá zapení sebe sama
a obti.'' Pak vypoítává Nebeský dobré vlastnosti Žid, jejich

význam djinný, naráží také na známou k nim antipatii, žádá dis-

kussi a odmítá obavy: „Vždvf jsme národ veliký, rozsáhlý, silný

a mladý. Až se jen všude ta pravá síla národní ukáže; posud jen

dláme malé pedmluvy ku knize našich djin. Ted má Slovan-

stvo pro každého, kdo ho lip nezná, nco temného, balvanovitého

a hmotného, svt, oekává skoro teskné, jaké dít as porodí. Kdyby
nás jen nepovažovali nazvíce podle jedné strany, mnohem volnji

by s námi cítili, nebot je naše snažení velmi ctihodné a krásn;
vždyt chceme jen svou národní bytost, svfij obsah uskuteniti ve

vd, v umní, život, svou národovou individuálnost volné a s usvé-

domníin prožít, a v eposu svtodjin své hrdiny postavit. Až nás

Židé blíže scniají. budou zajisté tak nadšeni pro na^e snažení Jako
kdokoliv z našich knienovc; že jsou toho schopni, dokázali jinde

již astokrát, ano nebylo jednou velejšího bojovníka i)ro ideu

jako Židé ve starém zákon, a že i v no jším ase mohou býti

pro ideu národnosti, ukázali u Nmc, a snad brzo ukáží také

u nás."

Vele psaný lánek Nebeského nezstal nepovšimnut. temeti
v témže roníku Kvt str. 343 si. zajímavý dopis z Roudnice, prvý,

pokud nám známo, ohlas jeho.

Aby pak také z jiné strany pipravována byla cesta ku vzá-

jemnému dorozumní, vytiskl ebe.ský v KviHech 1844 (374) také

dv povsti židovské, totiž Rabbi Lob a Zed rabbiho Judy
Chasida a v eské Xcle uveejoval Židovské vzpomínkv
(1845 str. 103, 119, 127).

O rok j)ozdéji teme již druhý lánek od V. Nebeského:
Slované a Židé v Kvtech 1845. 51 a 55. Nebeský zmiuje se

tu o vlivu svých snah na Židy, pokud je pozoroval ve Vídni. Byly
píznivé: jeden chystal se modlitby židovské peložiti do eštiny,

druhý katechismus, tptí bibli s výkladem atd. To dodává mu chul i

k další práci. Vybízí Židy k novým skutkm. Slovanstvu pak uka-

zuje na etnou representaci židovstva v nmecké intelligenci a na
výhody, kdyby se vespolek shodli. Potom pokrauje: „Až Slovan

naskrze a naskrze svdom si bude svého národního povolání a až

všecky ty ohromné síly toho obrovského národa se probudí a po-
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Imou: pak nebude Žid v stavu odolati velikánskému hnutí, mocný
proud jej unese. Hrd se pizná k naší vci, i on jist bude hor-

livým, vrným a mocným naším soudruhem na dráze nastoupené,

a Slovan se podiví, se neústupná, vytrvalá a pružná jeho síla je,

a jakož on vystavl duchovou budovu tisíce let trvající a základ

založil k budov nad celým vzdlaným svtem se klenoucí: tak se

zajisté také pidruží k svtodjinné snaze naší; svatost našich zá-

mr a velká budoucnost je pivábí, a to tím více, jest- li istá

lidskost našeho poínání jim slíbí volný okres k vyvinutí své in-

dividuálnosti, je:t li uzí v naší celé snaze pevný základ pro svá

práva ..."

eské básn nmecko židovského básníka S. Kappra. Nebe-

ským brzo potom uveejnné ve Kvtech (1845), mly dojem tchto
sU.v sesíliti a zárove ukázati obma stranám, že spátelení jest

možn a že ponese pékné ovoce. Tento prostedek patrn psobil
nejvíce, jak svdí lánek Opt nco o židech, uveejnný
v Kvtech 1845 str. 511.

Po lední lánkv Nebeského vyšly v Kvtech 1846 a v eské
Vele 1846 (str. 24) v dopisu z Vídn; Nebeský pehlíží tu ovoce

svých snah. ale jeho ohnivé nadšení zdá se již pod chladnou skute-
no- ti pozbývati onoho žáru, jenž dýchal z prvních slov. Z mladých
pátel jeho zstal eským snahám vrným jen Kapper a pipra-

voval k tisku své eské básn. Nebeský sldádal v jejich vyjiti velké

nadje pro Židovstvo i eskou literaturu a dává jim zde výraz.

Jinde však obzor jeho ideálních plán o budoucnosti Slovan-

stva a Židovstva se zakalil. ^Inozí z pátel jeho nmecko-židov-
ských slevili znané na svých slibech vlasteneckých, prohlašujíce

ve Philippsonových novinách. ,že v Židech eských, by i nmecké
literatue se oddali, neuhasne jakýsi interes pro vlast a národ-

nost," jako u Frankla. Hartmanna, Kaufmanna (obránce ech proti

Laubovi), ano i Kurandy, a to bylo ovšem i Nebeskému trochu

málo. A na druhé stran také mezi eskými vlastenci proskakoval

sem tam hlas nedvry, takovými zjevy ješt sesílené, stoletou

zkušeností vypstovan a pomry v Halii, Rusku i v Praze živené.^")

Nebeský snaží se sice vyvrátiti tuto nedvru, ale polemika jeho

oividné slábne, ba tímto lánkem doznívá hlas jeho v otázce židov-

ské. Dusilyt jej mnolié a mnohé píiny jak na stran eské tak

na stran židovské. V této totiž po nedlouho trvajícím nadšení ná-

rodním nastal starý vlastenecký indiferentismus, piostující se ím
blíže k roku osmatyicátému, tím rozhodnji v i)imy odpor proti

eským snahám, v nichž némecko-židovští liberáloré spatovali kus

reakce; na oné pak stran neustávaly staleté zkušenosti národa

ozývati se proti humánním, avšak namnoze ideálním snahám
Nebeského, a zvlášt v i)rozíravém duchu Havlíkov vzbudily

^') V Kvtech 184.5, str. 467 si.
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energický odpor, projevivši se r. 1846 ve Vele. Blízká budouc-

nost ukázala, že realista Havlíek ml na ten as v zásad pravdu,

a tyž konec tu>il snad i sám Nebesky již v posledním svém dopise

z Vídn, jakkolivck jeho židovské sympatie sahají i dále až do

let padesátých, kdy vrhly na tvrdé, neodpustitelné a neopráv-

nné podezení nevlastenectví a bezcharakternosti . . .

Soukromý život Nebeského ve Vídni r. 1843—1846.

V úchvatném víru duševního proudní, v jakémž octnul se

Nebeský ve Vídni, sotva tam vkroil, mezi bouemi vznešených

snah a ideál, k nimž mezi svými slovanskými i nmeckými pá-
lely pilnul celou horoucností svého mladého, ilého, ideálného

ducha, ztratil se nám tém skromný život jeho soukromý. Nebe-
ský sám jest tím vinen. Zapomnl na sebe skoro docela v boji

za vznešené ideje, nesoucí se k povznesení národa eského
a Slovanstva, a svádí tím i životopisce. Snad ml k tomu své dobré

píiny. Na výšinách, k nimž povznášel ho jeLo mohutný duch.

bylo mu dobe, blaze, tam zapomínal na všechny ty malicherné

strasti všedního života, proto tak rád vždy tam dlel a nerad spou-

štl se na zemi, kdež ekalo nan málo píjemného. Ve Vídni bvlo

toho píjemného ješt méné. Zvolil si medicínu, ale ta ho netšila.

Pipravoval se ke zkouškám, studoval, ale to studium neuspokojo-

valo jeho ducha, a brzo musil si piznati, že chybil: „Medicína
je v stavu mne umoiti," píše asi r. 1844 svému píteli, „nemoc-
ného jsem od jakživa nemohl vystát. Pak se k doktoení ani ne-

hodím, nemám k tomu ani osobnost ani povahu ani nic. Mel
bych hlady. Mnoho snad jsem sám provinil, více ale je vinna má
povaha a okolnosti."

Nebeský tedy medicíny nechal; ulevil tím svému duchu vzpou-

zejícímu se proti nechutnému studiu, avšak s úlevou dostavily se

i obavy a pochybnosti o budoucnost a svíraly jeho nitro, že až

v základech chvla se jeho byto.st bolestí, zoufáním. Jako ten ubohý
eský a slovenský lid, jehož smutné tváe vidl i)0 ulicích víden-

ských, pišel i on do Vídn chd a postavení jeho nebylo o nic

skvlejší; proto snad s ním tolik cítil, proto jeho bíd tak roz-

uml a ji vyléiti se snažil.

Lid ten bvl aspo otuplý, avšak v Nebeském vela hrdá mysl,

a chudoba i souvisící s ní odvislost tím bolestnji jej bodala. Vy-
cifujeme ten nepíjemný dojem již z prvních list Nebeského
z Vídn, když píše: ,.Mam ješt vykonati nkolik návštv, zvlášt

u dvorního advokáia (Dr. Jana K.) Dvoáka, Vocel mi dal psaní;

ten mé má vésti zas^í dále jako medvda. Bože mj! pak si

stáhnu rohy jako šnek a zstanu doma."
asem nepíjemnosti a strasti jeho rostou a s nimi mohutní

v jeho snadno vzntlivé a mkké duši orarzelost i bolest, proni-
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kající záhv ve výkicích, jako ^vedu život všivý, k omrzení.

Co naplat!"

V djinách chudého studentstva tak smutn proslulé uitelo-

vání po (iomíclu jež Neb?ský z nouze nastoupil, nepidalo ovem
léku této chorob, a zmenšilo na as jeho starosti o vezdejší chléb.

Stalo se to asi krátce ped únorem r. 1844, nebo toho asu píše

již Nebeský Krouskému: rMám mnoho práce, zkoušky a mimo to

ti hodiny denn uím u p. Weitlof^, co snad iU od p. P. Neáska
víte." Nastoupení jeho v dom Weitlofov provázeno bylo ne práv
slibnými auspiciemi — upadl a zranil si brejlemi oko, že celý

týden musel proležeti — a také pobyt v dom málo byl píjemný,

jak vidno z jeho listu Krouskému (1844):

„Nedlám mnoho, protože dost práce mám s klukem. Udlal
dobrou zkoušku (jedno ademinenc, ostatní eminence). Že mné
však bylo namáhati se, k tomu nehledí nikdo. Je to smutný
proletariát to kantorování, zvlášt v tom dome. To

skrblení pemalicherné je mi již notn odporné. Moji

známí (v domech židovských) dostávají více darv, než já platu,

a mají o polovici mén práce. Stydím se skoro íci, co zde do-

stávám, ale hokyn Vídenská dává více svému kantoru. Dlouho

jsem mlel a vc tajil, ale Neásek ekl jist mnoho pravdy. V tom

postavení jsem si pedstavit musel svou budoucnost: opravdu mi-

zerná vyhlídka ten vný boj s hladem a nouzí, který mi nastane

a který se smutn ukonit musí. A to chodí jak dlouho chce, až

to nepjde, praskne to samo."

Až srdce se chví, když teme tyto výbuchv duševní rozerva-

nosti Nebeského. Tušíme, že hluboce tkví v duchu jeho, rozumíme

teprve jeho básním, plným bolu opravdivého, procítného. A takové

výbuchy bolu ozývají se z list Nebeského po celý rok 1844, ne-

ubývá jim síly, naopak stupuje se jejich prudkost v-loniím, že

nebude nikdy moci odvditi se za lásku rodim, le sklamáním.

bolestí, až posléze ulehá v duchu trpká, smutná re.-^ignace s vy-

hlídkami na klášterní tupý život, umírání: „Ted jsem úpln od-

hodlán a také dosti spoRojen, spokojen asi jako umrlý. Je mi jen

trochu líto také života, který jsem nepoznal a ztratil . . . Mám
málo chuti k nemu. Mám v úmyslu, ješt rok venku žíti, pak

])íijdu nkam do kláštera, možno, že zstanu ve Vídni. Chci se

docela odlouiti. Co bych také venku dlal? Mám málo chuti k ži-

votu a k radosti. Tam mezi zdmi se zapedu a pomalu dohasnu.

Je mi jen líto rodi, zvlášt maminky. Doufali, tšili se a tolik

m milovali! íšpatn jim to si)latím. V jejich stáí ml jsem jiní

Dýti radostí, potchou a podporou, a zatíui jdu se svéta díve než

oni. Budte tak laskav, vymluvte jim to . . . mžete jednou v ne-

dli neb kdy máte ])0 chvíli te tam k nim podívat a s nimi pro-

mluvit." Rovnž 6. na. 1844: ..Moje nespokojenost — ani to ne-

jsem, jsem tichý a odhodlaný. Síla má je zlomena ne neštstím,

ale malikostmi.' Nechci od svta nic. Za malinký kousek chleba
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chci poctivé iiádenuiit, jsein opravdu lovk nejskromnjší."

A opt v list z 25. ce. 1844: ^Kdybyste se sešel s mými rodii,

rate jim íci, aby o mne nijaKé pée nemli, si žádnou nepíleži-
Tost nedlali, na mne zapomnli. lííká se, íe jsem mrtev, dobe 1

Rodim nemohu nieho odplatit. Udlal jsem jim jen starost,

žádnou radost . . . Ten pomr zstat nemže. Chci sám a sám ve
svt státi samostaten, žádné srdce nemá o mne peovati. Proto

se odíkám všeho Láska k mým rodim zs'Cane mi svatou. Upo-
mínka na n bude i)ro mne pobožností. Jsem neschopen ke skutkm.
Kdyby jenom matka na mne zapomnla, to srdce nebeskou láskou

mne milující!"

Vnjších motivu tohoto rozervaného stavu v duši Nebeského
neznáme do podrobná, a ty, jež známe, nevysvtlují ho docela.

Takovým jest jistá, blíže nepovdomá pohroma, která stihla

rodinu Weitloíovu a otásla zárove hmotným postavením Nebe-
ského. ,0 neštstí p. Weitlofa jsem také již slyšel," píše Nebeský
Krouskému 6. na 1^44. „nemusím snad ani Vám íci, že ho litujii.

Jak to se mnou ted stojí, ted nevím. Pi svém odjezdu z Vídn
mi povídal pan Weitlof, abych, jak brzo jen možno, k nmu na
panství pišel a že v dom budu a zstanu. Pislíbil mn 20 zl. st.

msín a všecko v dom. Jak to ted bude, nevím. Iv Windisch-
grátzovm jsem se mohi dostat, ml jsem se jen dát pedstavit
knžn. Nešel jsem ale, protože jsem slyšel, že to tam není valné . .

."

Do Cech pijdu. Snad mi bude pan Weitlof psát, jak to s námi
stojí po té zmn. Doufám, že se to vyrovná "

Motivy další mžeme jen tušiti z podivného, cizího tonu a

obsahu nkterý.ch list ke Krouskému. V listé z 25. ce 1844 teme:
,Váš list jsem obdržel i peníze. Dkuji za Vaši péi o mne. Prosím,
nedlejte si pro mne pražádnou nepíležitost, bvlo by mi to velmi
nemilé, kdybvste pro mne ml njakou nepíležitost, nechci žá-

dnému býti obtížným ..." Pi tom nadpis — Velectný pane —
a podpis — zstávám Váš uctivý sluha N.

V žádném list Nebeského Krouskému od r. 1842 nenalézáme
takové cizí, chladné zdvoilosri. Snad psobil tu i nezdar, s jakýmž
potkal se, vyjednávaje s Krouským o vydání svých básní. To tuším
naznauje také list ze 6. ervna 1844: „Jsou lidé. nad jejichžto

hhivou smutný osud se vznáší; mn se zdá, že k nim patím . . .

Chtl bych pracovat, jen ne v literatue, leda peklady
a nádeu nickou prací, k jiným se necítím povolaným.
Kdybych to vdl jen jist, co tuším, totiž že brzo umru, vdl
bych, jak bych si život zavedl. Mám toho ješt mnoho v duši za-

tajeného, touhy, lásky, tušení, cit a myšlének, ale nevím, kam
s tím. Život o samot by to pivedl k dozrání. Protož bych nej-

radéji do kláštera nkam. V literatue to vyjevit nemohu,
chtl bych to ale pece rád prožít a snad i vylíti." Co znechutilo

mu tak literární tvoení? Nezdar pi vydávání jeho básní? i zlo-

myslné posudky a neporozumní?
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Ani projev davry a vážnosti pražských pátel, o nmž došla

zvst, nedovedl rozptýliti temno, halící duši Nebeského, naopak
zhustil je.

Josef Bekel totiž, eský umlec, vrátiv se po letech do vlasti,

pedsevzal si vydávati kamenotiskem gallerii shavných muž našeho
národa. Poátek již r. 1841 uinn s F. L. elakovským. Ron
mlo vyjíti asi 6 ísel. Roku 1844 ml býti vydán také obraz
Nebeskéh). Ten zvdv o tom, zle uvítal ten dobrý úmysl v listé

ke Krouskómu 25. ce 1844: „Že mou podobiznu vydají? To je

posmch! Pro? Aby ze mne šašky dlali, k tomu se docela ne-

hodím . . . Možná, že jsem poloviíiý blázen, ale do tolio jim málo jest."

Koncem r. 1844 vrací se konen duši Nebeského klid — není

to ovšem spokojenost, ale aspo mužná resignace filosofa — a s ním
vrací se také touha a chut do vážné práce, která záhy duševní
harmonii jeho utužuje a zahání všecku malomyslnost. Dopis Krou-
skému z 12. prosince 1844 svdí o tom vvmluvn: „Pracuju ted

velmi piln. Mám rozliná ])0jednání i)ro Musejník rozei)saná nebo
rozmyšlená. Básn nebo nco podobného abych vytvoil, nejsem
s to. Od rána do veera míti chlapce na krku se všemi tmi
malichernými starostmi a pracemi a k tomu taková paní, která

má neštstí, že ji píroda, choroba a povaha, vbec všecko uinilo
omrzelou pro každého, akoliv i mnoho podivuhodných vlastností

má. Inu lovk to musí snésti dílem pro své postavení a dílem

proto, že ani za to nemže. Ale to vím, že budu žehnati tu dobu,

která m z toho mizeráctví vykoupí, a nelituju, že jsem je poznal."

Tento list jest z mnoha píin zajímavý. Pocitujeme z nho
sice ješt tíhu dusící posud Nebeského, ale vidíme zároveií, že

i vdomí vlastní síly se probouzí, pudí jej k nové usilovné práci,

a s ní i v ní utišuje se boue zuící v jeho nitru. Jsou to jeho

studia literárn historická, jimž Nebeský zcela se oddal od

r. 1844. Zajímavá tu obdoba: filosofie, hluboký vzhled do
lidského djinstva smíily Nebeského básníka s prosou
skutenosti. Filosofie a studium téhož djinstva, tajícího

se nejpvabnji ve výtvorech literárních, smíily Nebe-
ského lovka se svtem a životem a vrátily jej zárove
do vlasti, do Prahy. Tak nejen v ideální, také v hmotný život

Nebeského nové studium zaneslo smír, otevelo mu nové vyhlídky,

slovem zahájilo novou dobu jeho života. •'^^)

Návrat do Prahy. Dm Neuberkv. Pechod k pracím

vdeckým.

„.Vle to vím, že budu žehnati tu dobu, která mne z toho mize-

ráctví vykoupí, a nelituju, že jsem je poznal.'' Tak i)sal Nebeský

Kr.)Ubkému na sklonku r. 1844. O dv léta pozdji pišlo konen

^') Tím vysvtlíme si také ásten, že odmítl 1845 nabídnutí, aby vstoupil

do státní služby ve Vídni, o kterém iní zmínku p. V. Nebeský.
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tak dávno oekávané vykoupení. Nebeský uvítal je ovšem s ra-

dostí: r Valn se do Prahy a do ech tším. Jakobych nastoupil

novou dobu svého života," píše o svých citecli Krouskéniu z Hloh-

nice r. 1^46.

Avšak nejen Praiia a Oecliy lákalv tehdy Nebeského, nýbrž

také jiné nadje, z nichž vtšina se splnila. Pedevším bylo to

nové psobišté a novy obor jeho vychovatelské innosti. Nebeský

totiž pijal místo ve chvaln známém dom rytíe Jana Norberta

z Neuberka. Prohlédnme si punkud toto nové jeho psobišt. líod

Neuberkv nevynikal ani stáím, ani rozsáhlými statky, ale výborným

duchem, skvlým vzdláním a upímnými sympatiemi k probouzející

se eské národniíSti povznesl se vysoko nad mnohý starý rod eský
a pamt jeho v djinách eského národa našich vku zai)sána

zlatým písmem
^ Jaké neobmezené dve se tšil Jan z Neuberka, patrno z toho.

že po Hanušovi Kolovratovi Krakovském zvolen do musejního vý-

boru a již v ervnu r. 1841 nastoupil estný a dležitý úad kurá-

tora Matice Oeské zárove s Palackým, jenž vyvolen za jednatele.

Na rozdíl od svých pedchdc úastnil se Neuberk horliv

dležitých sezení matiných. odbývaných po jeho návrhu dvakrát

za msíc v jeho dom, a spáteliv se s vynikajícími vlastenci, jako

s Jungmannem, Šafaíkem, Palackým a j., podporoval horliv všechny

jejich snahy, elící ku povznesení eského národa.

Brzo potom zvolen také za presidenta sboru musejního a tu

ukázala se všechna jeho skromnost a oblíbenost. Neuberk uvolil

se totiž pijujouti tento estný úad pouze na rok, odvolávaje se

k tomu, že museum, jsouc v pomrech dosti stísnných, potebuje
tolik pomoci, kolik (-n ve svém postavení nemohl by poskytnouti

;

„ale dvra shromáždných i)octila jej plnou mrou", "'"l

Od té doby d|iny Musea i Matice ])i každé píležitosti zmi-

iíují se o jeho úasti: tu obohacuje ze své bohaté knihovny biblio-

téku musejní, podporuje šíení archivu, pomáhá penžitými pro-

stedky vydávání starých památek eské literatury, tu opt budí
živjší innost v Matici opatuje jí vtší jmní vydajné (1847),

jindy hájí jmní matiního proti dobrodružným choutkám Sabiny a

jeho druh, když chtli ho užit pro své plány politické, ba roku
1844 shledáváme jej i ve Vídni hájícího eské národnosti a patrn
i zájm musejních, jak o tom píše Nebeský Krouskérau, pipomí-
naje, „že jim tam mluvil ádn\

Za Neuberka bvla nejskvlejší doba eské Matice a to bylo

vedle Palackého hlavn jeho zásluhou. A nemén zasloužil se

o Oeské Museum: „Zásluhy ryt. Neuberka o Museum, akoli za-

jisté menší nejsou než Klebei-sberkovy, tají se namnoze ped ve-

ejností, ponvadž nejvíce k vnitní správ se vztahují. Tak na p.
musel pi pestavování domu musejního jednati se všemi emesl-

^^) Nebeský, Djiny musea, str. 127,
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niky. jejich práci a úty schvalovati a vbec nad celou stavbou

dozoi" vésti, iule njaké jednáni bylo s úady n^b s osobami sou-

kromými, njaká soudní záležitost neb nemilá vc uvnití- ústavu,

bylo "to pokaždé jemu sveno. Podobn bývalo udlování remune-
rací, ano i piiímání služebník jho uznání ponecháno. Jeho

praktinost, s laskavostí spojená })ráva niilovnost a úinná vle
inily ho zvlášt spsobilym k takovým vcem. Rytí Neuberk
získal si také s hrabtem Thunem velké zásluhy o museum, když

se o zaopatení nového domu pro n jednalo. Vbec miloval
rytí Neuberk, jakožto vrný syn vlasti, Museum s velou
oddaností, a maje sám krásnou sbírku mincí a starožit-
ností, znanou knihovnu a také sbírky pírodnin, roz-

uml nejen vdeckým j)okladm musea a ml pro zájmy
jeho smysl, nýbrž obtoval jim jak své duševní, tak
i hmotné síly a prostedky." '^"j

A v tomto vlasteneckém donifr pijal Nebeský krátce ped
15. záí 1846 mís?o vychovatelské. Píše v ten as o tom již

Krouskému pidávaje, že zaátkem íjna pijede z Hlohnice, kde

prodléval s Weitlofem, do Prahy. Jak se na tu cestu tšil, vyí-
táme z listu o málo pozdjšího (22. záí), jímž oznamuje píteli

svou návštvu : ,Vy jste mne zval do Katusic, tedy slyšte, chci

Vám Vaši slušnou prosbu milostiv vyplnit a poctím Vás svou

vznešenou návštvou a sice vyjedu z Glognic 1. íjna a 3. bych

Vám to (nesmírné) potšení udlal, mou rýmovanou osobu pod

Vaší stechou míti."

Tolik humoru nenalezli jsme za dlouhý as v dopisech Ne-
beského; svdí patrn, s jakou radostí spchal vstíc novému
úadu do Prahy.

Nkdy v prvé polovici íjna nastoupil Nebeský své místo

v dom Neuberkov a s ním zárove nová zaala epocha v jeho

život. Smutná ti léta u WeitUif, plná všelikých hokostí a nehod,

nauila jej vysoce si vážiti vlastenecké rodiny, v jejímž stedu ml
nyní žíti, a zvýšila pvab píjemných chvil, jež mu zde kynuly.

Tíletá pak zkušenost, kterouž nasbíral ve Vídni mezi nadšeným
studentstvem jihoslovanským i nmeckým, pišla mu vhod, když

po delší dob ocitl e opt v kruhu pražských pátel a v proudu

jejich národních snah.

V dom Neuberkov zdomácnl záhy a okál znamenit. Roz-

sáhlé a dkladné vzdlání, v nmž klassicismus snoubil se s mo-
dernismem v harmonickou jednotu, bystrý duch se záblesky genia,

planoucí touhou po vznešených ideálech, mysl stejn smlá jako

rozvážná, a srdce plápolající láskou k vlasti i touhou vtliti lásku

tu v iny ku povznesení národa na estné místo mezi vzdlanvmi

národy evropské — vše to získalo Nebeskému záhy plnou dvru
všech eských vlastenc a pedevším spanilomysluho presidenta

*°) Nebeský, Djiny musea 162—3.
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eského Musea. Nebeský brzo nebyl tu jen domácím vychovatelem,

ale spíše pítelem a to dvrným a za takových okolností rádi mu
uvíme píšícímu, že „jest v dom neuberském tuze spokojen, že

to velmi ádný dm". (1846 v prosinci).

Ku píjemnostem v rodin neuberské pidaly se záhy dvrné
styky s pražskými vlastenci. Kruh jejich pro Nebeského se zname-
nit rozmnožil; získalt si svou vídenskou inností literární nových

pátel, zvlášt mezi staršími spisovateli, k nimž svými snahami se

znané piblížil. V tom ohledu jest zajímavým svdectvím, že

Jungmann pijal již r. 1845 jeho báse K Novému roku do dru-

hého vydání své Slovesnosti a dále že Nebeský stal se spolupra-

covníkem asopisu Musejního (od r. 1845).

Avšak tím nebyly nikterak perušeny pátelské styky s mladší

generací vlasteneckou a básnickou. Jeho duch neopustil starých

ideál této družiny, naopak život vídenský zapsal je tím hloubji
v jeho nitro, ale zárove pidal tam k nim opatrného strážce,

zkušenost.

O život tom vypravuje en^ký, jenž znal Nebeského osobn
po šest rok (1846—51) a scházíval se zhusta sním: „Ve pátel-

ských schzkách tch byl nás již dosti hojný houfec uvdomlých
spisovatel a národovcv, mezi nimi Tyl. Erben, Zap, dr. Jos. ejka,
dr. Jos. Podlipský, Jos. Franta Šumavský, J. J. Kolár, dr. J, Boj.

Pichl, Jak. B. Malý, Jan Slavomír Tomíek, J. Jar. Kalina, Frt.

Hajniš, Bed. Peška, A. VI. Rýrenšaít, K. Sabina, dr. Jos. Peírka,

Ferd. B. Mikovec, dr. Jos. A. Gabriel, Ant. Skivan, Frt. Tesa,
Vine. Bíba, Fr. Špatný, Ludvík z Rittersberga, prof. Kristián Štefan,

j)rof. Václ. Žirovnický, Jos. Burgerštein, Jan Knesllhans Liblínskv,

Slavomír Vávra, Prokop Cbocholoušek. kand. prof. Frt. Girgl, Voj-

tch Svoboda (nyní renegát a nepítel ech, nm. žurnalista) a j.,

k nimž jsme my mladší dorstající vrstevníci jejich s úctou a po-

kornou ostýchavostí se pidružovali. V tch spolenostech Nebeský
býval druhem mile vítaným, upímným, sdílným, joviálním, ob as
i vtipkujícím, ale nikdy neurážejícím, mysli bodré a veselé, povahy
mírné a skrovné, vtlená solidnost, jež se nikdy nevtlaovala do

veejnosti. Nepozorovali jsme nikdy v jeho charakteru nijaké dvoji-

tosti, poloviatosti nebo dvojsmyslnosti." ^')

Podivným zpsobem nenalézáme jednoho jména vad enského,
totiž Karla Havlíka Borovského. Již svrchu jsme se zmínili, že

Havlíek nejen znamenitým nadáním, ale také svými myšlénkami

a snahami, slovem celým duchem šel touže cestou jako Nebeský.

Také on byl odchovancem ideí, jež tehdy živily nejnadanjší mládež

stední a západní Evropy, studoval Heina a zvlášt Borna, s nímž

duchem byl píbuzen, pátelil se s M. Hartmannem, A. Meisznerem

a huboval s nimi na despotismus ruský a t. d. jako Nebeský. Proto

«') Osvta 1883, 203 si.

J. Hanuš, Život a spisy V. B, Nebeského.
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setkání jejich bylo pirozené a nutné a vskutku od r. 1846 máme
také zprávy o pátelství obou mladých mužfi. kteréž stalo se záhy

dosti dvrným. Havlíek redigoval tehdy eskou Velu, kteráž

s Kvty do r. 1846 zastupovala dva nevelké odstíny v Mladé echii.

Pokud byl Tyl redaktorem, držel se Nebeský více Kvt:
sotva však r. 1846 nastoupil redakci J. Malý, pestalo jejich osmi-

leté pátelství, a Nebeský jakož i ejka vstoupili v kruh pisp-
vatel do listu Havlíkova.

Dopis z konce r. 1846 jest zajímavým dokladem, jak Nebeský

a Havlíek záhy si porozumli: „Od nového roku (1847) snad

budu redigovati Velu. Borový mi ji nabídl. ejka mi radí, abych

ji vzal. Co myslíte? eknte to Vinaickému. Dal bych tomu vyšší

smr . . . eknte Vinaickému též. aby mi nco psal, co by on

myslil o smru a plánu."

Nacházíme-li vzdor dvrnému pomru mezi Nebeským a

Havlíkem ve Vele celkem nemnoho píspvk z plodného péra

Nebeského, musíme hledati píinu ve zrnné jeho literárních

prací, kteréž mén se hodily do Vely, kdežto vítány byly vde-
ckému Musejníku. Nebeský totiž zahloubal se od r. 1844 do studií

aesthetických a literárn historických a docela tém opustil poesii,

aspo po roce 1844 nemáme žádné zprávy, že by psal njaké
básn pvodní.

Motivy, kteréž pivedly jej k takovému obratu, byly nkolikeré
a rozmanité. Vzpomínáme-li na podobné zjevy v život Juiigmau-

nov. Palackého, Šafaíkov. ano i Kollárov, zdá se vru, jakoby

cos leželo ve vzduchu a dob tehdejší co nutilo k takovým zm-
nám a co bychom mohli nazvati pevahou reflexe nad produktivní

mohutností. Romantismus eský ml by pak v tom o jeden spolený
rys více s romantismem nmeckým, kterýž týž nedostatek pro-

duktivnosti vykazuje.

Vedle tohoto motivu sociologického byly tu však také jiné,

více individuální, neb aspo soukromé. Jako Máchova poesie tak

také Nebeského neujala se v národ, objevivši se ped asem,
v trampotách všedního života pomrzal její kvt a k tomu bylo

ovzduší politické tak dusné, že volné ideje sotva v nm mohly
vydechovati.

Nebeský proto brzy vzdal se produkce básnické, ale že byla

jeho duchu píliš drahá, nemohl se s ní rozejíti docela i stal se

jako kritik prostedníkem mezi ní a obecenstvem, pohroužil se

jako aesthetik badatel v její tajemné hlubiny, sledoval jako historik

její zajímavý, vábný život. Geniální duch pudil jej ku genim
v poesii, k Homérovi, Aristofanovi, Aischylovi, Calderonovi, Shakes-

pearovi, Goethovi, avšak srdce vrátilo jej vždy domácí skrovné
literatue, jíž i oni velikáni museli sloužiti.

Kritické i)sobení Nebeského již známe; bylo spolu s básni-

ckou tvoivostí výbornou pípravou pro jeho aestheticko-literární

studie. O tchto máme první zmínky až r. 1844 v listech Krou-
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skému: „Chtl jsem všeHké práce zaít jako o Horném, o Trtstfnmu,

o symbolice, filosofii historie atd. . . . Ale mám málo chuti,

jsem docela sklíený a zahanbený do sebe."

Avšak již z 12. prosince t. r. máme zprávy, že nechu ta po-

minula a úmysl stal se ásten skutkem: pracoval velmi pilné

na rozliných pojednáních pro Musejník. V píštím roníku Musej-

níka shledáváme také skutené již první literární studii Nebe-
ského o písních Br. Augu^tij a od té doby každý roník pináší
jeho duchaplné lánky z djin básnické literatury, zvlášt eské.
i'rohlížíme-li tu dlouhou adu prací jen tak povrchn, shledáváme
dva zajímavé /jevy: ducha Nebeského jakoby zvláštním kouzlem pi-
tahuje starovk eské poesie od nejdávnjších dob až po husitismus

a pak poesie lidu. Myslím, že obé není nahodilým, zvlášt pi
analogii s Palackým a Šafaíkem i s celým probuzením eským.
Vzpomeme si jen na obdiv, jakýž choval Nebeský pro slavnou mi-

nulost svého národa, na význam, jakýž mla u nho pro vzkíšení
národnosti a její povznesení, uvdomní, vzpomeme dále na jeho

velé sympatie k lidu, jenž byl pedním initelem eské renais-

sance, z nhož sám Nebeský jako vtšina eských buditel vyšel,

jehož bídu a poteby na své oi a v celé nahot spatil a procítil

ve Vídni — a jsme tuším na stop aspo nkterých píin obou
tch zajímavých zjev.

Literárn historické zásady: Herder, Gervinus.

Stesk po dobré knize o djinách eské literatury ozýval se

již ode dávna v mladém písemnictví našem. Shledáváme se s ním
již v provolání, kteréž: za píinou založení Musea vytiskl dne
18. dubna 1818 v „Pražských Novinách"* hrab František Klebels-

berg a od té doby asto se opakuje. Stesk tento byl docela pi-
rozeným, plynul nutn z j)omr. Sotva procitla eská národnost

a literatura, obracela zraky své opt a opt do minulosti, aby

z jejích slavných listft erpala sílu, diivru, nadji. A ím více

rostlo sebevdomí eské, ím více množily se útoky nepátel a ím
skrovnjší objevoval se u porovnání s cizinou život eský v pí-
tomnosti, tím roztouženjší stávaly se ty pohledy na slavný život

pedkft, zvlášt pod mocnými nárazy západoevropského romantismu,

horujícího pro stedovk Avšak nejen minulost, také pítomnost
žádala zrcadla svých snah a cit, a to zvlášt v mladší generaci,

posud nevykrystalované, zmítané nejrznjšími proudy literatury

evropské.

„Posaváde bohužel nemáme žádný literární djepis," stýskal si

Sabina, „jenž by nám poskytnul pravého náhledu v duševní stránku

našeho písemnictví a k bližšímu ])Oznání našich literárních reku

a snahy jejich by pispíval; nuime jen jakési knhopisy, v nichžto

se nadi)isy knh jako kostry na- výstav okazují; kde však jest

6*
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duch, jímž jediným pravý život literární se osvduje? duch. jejž

osvoboditi z pout všednosti poátkem a ouelem jest veškerého

snažení literárního." ^'^)

eští buditelé do poátku let tyicátých snažili se také horliv
vyhovti takovým tužbám. Hojné kroniky, d^jepisy a jiné histo-

rické spisy, vrcholící v dílech Dobrovského, Safaíka a Palackého,

jsou toho výmluvným svdectvím. Kdežto však djepis politický,

jazykový a j. práv tmito muži povznesen v method i podstat
dávno na výši souasné vdy, nemohly djiny literatury, tato nej-

významnjší vtev lidského djinstva, dostati se pes prim.itivní

stupe biografie a bibliogralie. „V asové posloupnosti se udávaly

titule knih a dl, zde a onde se pidalo poznamenání historické

a zvlášt jazykozpytné. Na tuto poslední stránku se nejvíce ohledu

bralo, jelikož se naše památky literní více co úkaz mluvozpytný
považovaly, než co plod ducha, jako vbec naše národní záležitosti

byly dlouhý as jen pedmtem mluvozpytu a ochotník spisovatel-

ských. Takovým zpracováním se ovšem více na zevnitek památky
literární hledlo, ne ale na vnitní obsah a souvislost její s celým
ústrojem duševním vku jejího." *^j

Tento citelný nedostatek odstraniti aneb aspo zmírniti, vzal

si za životní úkol Nebeský. Pipravoval se k svému dílu velmi

svdomit i s plným vdomím cíle, a pi duchu jeho, jak víme,

také píroda nespoila svými dary. Obdailaf jej znamenitou vní-

mavostí, bohatou fantasií, bystrým rozumem i výmluvným pérem,

slovem vystrojila jej všemi dary poety ne-li geniálního, tedy aspo
velmi talentovaného. Obsáhlým studiem literatury svtové, zvlášt

nmecké a klassické i vlastním tvoením Nebeský toto pirozené
nadání bystil a rozvíjel a studiem Winkclmanna, o nmž máme
výslovnou zmínku v jeho prvých listech ke Krouskému, Lcssinga,

a zvlášt Herdera, Hegda, Gervinusa, dal mu pevný základ filoso-

fický. Pod vedením tchto geniálních muž, kteí oteveli Nmcm
minulost a u nichž uili se nejvtší kritikové a historikové evropští

(Taine, Carlyle, Blinskij), zabral se také Nebeský do tajemných

síní minulosti i uil se dívati do djinstva lidského ducha a jeho

výtvor. Která ást výtvor poutala tu nejvíce jeho mysl, napo-

védl zeteln již pi posudku „Snmu zvíat" (Kvty Nov. 1841, 17):

A myšlénky mají svj vk; rodí se a jak elektrická síla

lovenstvem pohnou, pak opt slábnou a mrou; nebo jako se

v duši jednotníka vespolek sílejí a naopak zas potlaují: tak í^e

dje též v duševnosti celého lovenstva. Toto vyvinování se a

rozpadání v organismu duševnosti dalo by látku k véd nejzajíma-

vjší a nejdležitjší, totiž: k historii myšlének, a dle mého
zdání byla by ta historie vtší a dstojnjší, nežli ona válek a

mocnáá, kteréž dlouho pezdívali djepis svta. Ale bohužel

*) Kvty 1844, str. 381.

') asopis Musejní 1847, I., str. 584. si.
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máme v této vd posud takoka jen abecedu, akoliv látky a pí-
prav hojn vkol se naskytuje."

Že pak pi tom zpytování duševního života minulosti obzvlášt
vábila jej poesie, lehce se domyslíme z celé ideální povahy Nebe-
ského i ze smru, jakýmž braly se snahy jeho vzoríi, zvlášt Her-
(iera a Gervinusa, té doby nejvtšího žáka jeho a spisovatele pro-

slulých Djin nmeckého básnictví (1835—1842). Kritické

pokusy Nebeského, poínající již r. 1841 dokazují to v praksi; na

nich také postehli jsme již stopy studia spis Herderových ne-

mén patrné, jako pi jeho snahách o rozešení otázky židovské.

Mnohem patrnji prosvítá vliv Herderv a zvlášt Gervinu-

sv ") v literárn historických pracích Nebeského a to v celku,

míníme totiž celou methodu i pojem literatury a tljin, i v jednotli-

vostech, na p. ve studii o Alexandreid, Shakespearovi a j. Slova,

kteráž geniální spisovatel „Geschichte der poélischen National-

literatur der Deutschen' položil v elo svého spisu, tanula zajisté

na mysli Nebeskému, když r. 1847 psal v . Mus. (sv. I., str. 584 sl.j

generální credo svých literárné- historických zásad:

„tenái bezprostednímu se arci jeví každé dílo co úkaz
jednotlivý, samostatný a nesouvisící; ale vda se takovým pojí-

máním uspokojiti nedá, ona je musí považovati co výrostek
z pdy vku tehdejšího, a organické spojení jeho vy-
tknouti s celým duchem tehdejším. Tím nabývá každá
památka literní teprv života, a jen tenkrát se úplné po-
znati, oceniti a pojmouti mže; tím pestává historie
literatury býti pouhým jmenoslovím a zaíná býti hi-

storií duševního života. Pi tom arci se musí zachovati jisté

meze, aby takové slídní po nitích jednotlivých celé tkaniny litera-

tury se nestalo pouhým vplyvkováním, jakoby každý ku své stve
byl vzal jen kus tak nazvaného názoru svého vku, musí se šetit

samoinná síla osobnosti, z které se práv rodí tento názor vku,
a sebe menší síla mla jakési psobení na jeho utvoení, jako se

práv zase ta nejsamostatnjší mu uhnouti v stavu není. K lite-

rární historii ale také nestaí pouhé vypátrání, jak skladba vy-

rostla ze svého vku, jest teba na ni též klásti mítko všeobecné
idey absolutní, bud aesthetiky, bud jiné vdy, do jakého oboru
práv patí. Nesmí se arci nikdy zapomenouti, že tato míra jest

zase jen výrstek vku, ale i živoucí má své právo a duch své

jádro absolutní a vné; byc se i zjevoval v petvorách nejrozma-

nitjších dle osobnosti národu pirozené a dle osobnosti vku histo-

rické. Není tedy ani možno, ani záslužno se odíci takového m-
ítka, nkteré stvry stedovké je arci jen tžko snášejí a po-

") v rozprav o Shakespearovi nazývá Xebeský Gervinusa ' mužem roz-

sáhlou ueností literární a zdravým vkusem vynikajícím i jadniym a mužným
smýšlením výteným i uestranností v posuzování vlastní literatury nmecké a
pomr proslulým, vykojeným pragmatickými studiemi liistoriekými.
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Zadují pojímání jen pouze ve svém duchu. Dle našeho zdání musí
se každá památka umlecká a básnická pojmout co výrstek svého

vku, v organickém spojení s ním co plod ducha tvoícího osob-

nosti samostatné, a dle idey všeobecné vdecké; opomine-li se

první, vede to k jalovému a nepravdivému rozumování a nespra-
vedlivé a nesnášenlivé subjektivuosti, pakli se nebéí"e ohled na
druhé, iní se kivda osobnosti samostatn ze sebe tvoící; a tetí
zavádí k nechutnému a bezdušnému pouhému podávání."

Pirozen a nutn vyrostla z takového názoru na literární

památky a jejich oceování, souvisícího patrn se známým nám
mínním Nebeského o básnickém tvoení, methoda srovnávací

;

u Nebeského není bez jistých motiv se strany jeho pírodovde-
ckých studií. Tak aspo soudíme z „Nkolika slov o literární
historii", provádjících pímo paralelu mezi naukami pírodními
a literární historií a ze zajímavých slov v as. Musejním. ^^)

Literárn-historické studie Nebeského braly se dvojím smrem
jako celý život eský: smrem k minulosti a budoucnosti. Jednak
totiž zahloubával se Nebeský do eské minulosti, urovnával cesty

k ní, rozsvcoval svtla v temných jejích síních, pod nimiž bylo

lze spatiti život literárních památek nejen v živých stycích s ostat-

ním žitím národa, nýbrž i spojitost jejich s literaturami a žitím

národ sousedních.

Práce tohoto druhu zakládal Nebeský nejastji na Výbor
z eské literatury (díl L), tehdy vydaný, a na bibliografickou

historii Dohrovskélio i Jungmannovu, jež zárove doploval.

Avšak nejen k minulosti, nýbrž také do budoucnosti hledl
bystrý duch Nebeského. Již básn jeho mly tento smr; jsouc-

namnoze nesrozumitelný souasníkm, došly uznání a ocenní za

našich dn, byly prvními vlaštovkami jara eské poesie. Májist
z let padesátých a šedesátých. A týž úkol mly Nebeského studie

a peklady vynikajících dl cizích literatur. Mly literatue eské
podati vzory k dalšímu tvoení, mly ji povznésti, rozšíiti eský
obzor, zušlechtiti její vkus, vésti ji za sebou ke slavné budouc-

nosti. Nebeský bral se touto cestou s plným uvdomním cíle

i prostedk a nezmenšuje jeho zásluhy, že i tu ídil se vzorem
Herdera a romantik.

Písn br. Augusty. Nkolik slov o filosofii. Tristram. Alex-

andreis. Legendy. Mastiká. Literatura lidu.

Kreslili jsme posud historickou methodu Nebeského sice na

základ vlastních jeho slov, avšak bez zetele k praxi, t. j. ke

skuteným jeho obrazm literárn-historickým. Ježto však theorie

Nebeského, jako každá theorie, teprve tímto zpsobem se doceluje,

") 1848, II., str. 67-68.



Tristram. Alexandreis. Logoudy. Mastiká. Literatura lidu. 87

dostává maso a krev, oživuje ped námi, jest uára nyní poohléd-

nouti se po praktické innosti jeho v tomto smru, vybrati vý-

sledky, jichž se tu dodlal, a srovnati je s prací doby pedešlé.

Tím nejen zpsob práce Nebeského znamenité se objasní, ale po-

známe také myšlenkový obsah jeho studií a tím zárove i místo,

jakéž zajímá Nebeský v djinách eské literární historie.

Co do asu prvními jsou dv studie, tvoící patrn pechod
od posavadního literárního tvoení Nebeského k odborným pracím

historickým. Tendencí a namnoze i obsahem patí ješt patrn
k dopism z Vídn, avšak nemén hlásí se již také v nový obor

jeho badání.

Míníme totiž Nebeského lánek Písn bratra Jana Augusty,
kteréž dlal ve vzení.^*') Byla to první práce jeho pro

Musejník, práce zajímavá ne tak obsahem nebo formou jako spíše

motivem, jejž Nebeský sám zejm naznail ve svých dopisech

z Vídn. Ukazuje tu totiž k veliké kulturní a národní cen této

památky, tak krásn svdící o eské povaze a pipomíná, že dávno

již zasloužila si proto obšírnjšího pojednání.

Nedostatku tu zmínnému umínil si Nebeský sám odpomoci

a tím zárove otevel zajímavý pohleil v motivy, jež vedly jej na

jinou dráhu literárního psobení. lánek nedlouhý obsahuje dv
ásti: život Jana Augusty podle biografie Blahosiavovy a rozbor

jeho písní složených v žalái a zachovaných v rukopise vídenské

dvorní knihovny. Objektivní, spravedlivý historik mluví v celém

pojednání, vrcholícím v soud na str. 604: „Z celého vysvítá, že

lyrický živel daleko pevýšen jest vypravujícím, ponauením a

mravním, a že více dogmatiky a církevní historie v tchto písních

jest, než básnického obsahu, jako vbec více šlechetným, ukon-

eným, mírným. Bohu oddaným, zbožným duchem vynikají, než

bohatostí a skvélostí myšlének, horujícím citem a dokonalostí formy
v smyslu širším a užším." Lépe podnes nebyla charakterisována

zbožná pcesie nejen Augustova, ale všeho husitismu eského.

Obracel-li Nebeský v lánku tomto svj zetel k minulosti, aby

odtud vybíral zlatá svdectví národního charakteru, má lánek
druhý smr docela opaný, elí v budoucnost. Míníme totiž N-
kolik slov o filosofii, pronesenvch v Musejníku roku 1846 na

str. 231—248.
Tento lánek Nebeského musím^e zaaditi v rámec snah Mladé

Cechie a v nm jej posuzovati.

Jest až dosti známo a výše také vzpomenuto, ím mladému
Nmecku byla filosofie, zvlášt Hegelova, nejen v rzných oborech

vdeckých a v poesii, nýbrž i v život. V literatue eské naproti

tomu v té dob sotva bylo lze nalézti jméno její a mla mnohem
více nepátel než pstitel. teme o tom zajímavý lánek v Kvé~

") C. Mus. 1845. IV. 593-60Í.
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tech Nov. r. 1843 (str. 10 si.) a v Mu sej niku 1844. str. 23fi. K po-

slední rozprav (od J. Fidermuce) navazuje Nebeský svou studii.

Líbí se mu, že spisovatel hlásá potebu filosofie také u nás, a

podpírá proto jeho dvody podstatou filosofie i stavem jejím v pí-
tomnosti.

Filosofie jest nerozlunou ástí lidskétio ducha, jest tak stará

jako lidstvo samo; filosofie patí k nejpotebnjším védám, má
velké zásluhy o lovenstvo — to hlavní opory jeho obšírné

argumeniace. Jmenovit poslední dvod mnoho zajímá Nebeského:
„Zásluhy filosofie jen ten uzná, kdo oceniti chce a umí velké dary

národu a lidstva: vdomí sama sebe, pravdu, právo, mužnou samo-
statnost a svtlo ducha. A to pravá filosofie vždy hájila, a když

asem to neinila, stalo se to tím, že duch zmalátnlý povolil

jiným živlm a sloužil, kde vládnouti ml ... To však brzo pi-
rozený pud zdravého rozumu, v neporušenosti své neklamný mravní

cit ijí a tomu se protiví. Jest-li ale v národu i myšlénka
sama se prodá, jest konec všemu."

K témuž úelu probírá Nebeský dále také rzné fase filosofie,

zvlášt moderní (Hegia, Fichle, Schelliiigd). Stav ten není ovšem
nikterak skvlý, ale na druhé stran nehodí se také za dkaz, že

bychom my Slované již nyní zddili velikého ducha té vdy, jak

se zdá mnohým našincm:

„S radostnou nadjí jsme pevn pesvdeni o velkém
a zvláštním povolání svétodjinném Slovan; jsme pe-
svdeni o velkém nadání filosofickém našeho kmene
(Leibnitz, Fichte, Kant, Hegel pocházeli z germanisovaného Slovan-

stva), ale posud nemžeme íci, že bychom to ddictví již

byli nastoupili, spíše musíme piznati se, že náš národ
slovanský (nebo jen v jeho celistvosti ducha od nho
nco velkého oekávati lze) ješt docela jinak duchem
proniknut býti musí se shora až dol a že mnohý kus
práce bude m u s e t p o d s t o u p i t i, než se prodere k s a m o-

statné filosofii."

U nás ech jest to ješt horší.

„Jsme národ, j e m u ž t o veejnými pomry všechen
vyšší život odat jest, který alespo z tchto poklad
nejvtších lovenstva jen tolik má, co si mimoádn
ne bez obtíží a osoení vydobyl myslí obtivou. Však
i v stavu tomto ada vzdlanci samostatných a nei)od-

lehlých ani v návalu ani svodu rozliném, neztratila
dvry v sílu a koen národu a ve spravedlivost osudu,
a z p o n e n á li 1 a se zmocnila zase opozdilé vzdlanosti
a kleslého života spoleenského.

Tato všestranná snaha i po nejvyšším jest nám
rukojm pro budoucnost; národ náš chce doplniti a za-

celiti mezery povstalé smutnými osudy zašlých století,
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chce vyváznouti z rozcrvanosti, podízenosti a tísní, on cítí

potebu býti organismem celistvým, nejsa více spokojen
se životem v nízkém okresu, snaží se proklestiti sob
dráhu ke všem oborm ducha a života. Toto plné a hrdé
vdomí svého oprávnní a povolání ktomu musí více
a více vnm se šíiti a síliti, nebot i lidu, na který nyní
takoka nejvíce odkázáni jsme, by nebylo zpomoženobez
národního života ve tídách a okresích vyšších: jen ten-
krát oekávati mftžeme svtlo, posilu, est a moc, když
síla vdy, pravá vzdlanost a umní ve vyšších tchto
tídách v tom samém národním duchu se vyvinula. Jen
z plnosti a celistvosti mže ádný a podstatný národ po-
vstati, všecka polovic nost a rozkouskovanost vede
k zmaru. Protož musí naše snaha celý obor života vyššího
zajmouti, abychom zvédli, zda-li znáš bude nco celist-

vého ili nic; musíme se pipravovati, abychom v as
svj, až usilování naše se uskutení, v stavu byli všecky
okresy vyplniti."

Že i filosofie bude pak v této ad, nepochybuje Nebeský.

Ale díve zdá se mu býti potebí, vyplniti citelnjší mezery.
'1 akovou jest pedevším vzdlanost lidu a souvisící s tím národuí

školy. V lidu máme své koeny, svou sílu, svj základ, jej pede-
vším musíme chrániti v národnosti, vzbuditi a povznésti; on má
býti naše první a hlavní pée, aby cizotou rozežrán a maen nebyl,

jelikož z nho rosteme . . .

Sotva potebujeme pipomínati, jak významno je, že Nebeský
poíná své historické studie charakteristikou djin filosofie. Byla

asi výbornou prpravou k novým pracím a místy charakterisuje

dobe Nebeského a jeho pomr k panslavismu Kullárovu.

V Kvtech z téhož roku (str. 128) máme zachováno zajímavé

svdectví o dojmu, jakýž Nebeského slova zpsobila. Referent

K. Štorch shledává v nich mnohou dobrou myšlénku, ale „píliš

zbžným ])erem a nejistým smrem'' nastínnu a lituje, „že Nebe-
ský všecko najednou odbýti chce". Vidíme v tchto slovech spíše

lichotný soud o Nebeském a potvrzení, že lánek tento psán spíše

rhetorickým slohem vídenských list jeho.

Týmž rokem poíná také nepetržitá innost Nebeského na

zanedbaném poli eské literární historie. Vyniká rozmanitostí, lá-

skou k vci, velostí, ozdobnou formou a bohatstvím, methodou
i vcným obsahem skoro nade vše. ím do té doby mohla se vy-

kázati naše literatura v tom oboru a staví Nebeského mezi prvé

a také mezi nejlepší pracovníky v eské literární historii.

Ale na jeden nedostatek musíme pece již pedem upozorniti;

mezi hojnými paralelami z cizích literatur, jež citovány k objasnni
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rázných našich památek, tém nikdy nenalézáme odkazu k litera-

turám slovanským, v tom ohledu tak dležitým, jak ukázaly na p.
jen u nás studie Gebauerovy, Polívkovy a j., jinde Vesselovskij,

Jagi a m. j.

Jinak však zírá Nebeský, jako každý pravý historik, ve všech

svých monografiích široko daleko za svj pedmt, jinými slovy:

kreslí každý literární zjev na rozsáhlém pozadí, se stálým zetelem
k ostatním historickým jevm národním. Výsledkem toho jest, že a-
koli napsal jen nkolik monografií ze staré literatury eské, mžeme
z nich pece abstrahovati celistvý jeho názor na starou naši litera-

turu. Kázor tea jest velmi zajímavý. Nejcennjší památky v celé

staré literatue naší jsou Nebeskému jako vší jeho dob oba ruko-

pisy. Kralodvorský a Zelenohorský. Ony jsou mu památkami ne-

ocenitelnými ducha národního a ušlechtilosti podivu hodné a to

památkami posledními. Pak byly již všecky hráze prolomeny a cizí

živel básnictví a názoru se valem dral do našeho života i literatury.

My byli oderváni takoka od velkého tlesa slovanského, a

naše politické a církevní pomry a svazky dostaly svah více zá-

padní. Vlna proudu duševního, západní Evropou hýbající, musela
i nás se dotknouti, nové živly se k nám dostaly, které velký pe-
vrat v celém našem živote uinily. Staré národní formy básnictví

se rozpadaly, národní obsah jeho, z oboru vzdlanosti a vyššího

života vytlaen, dostal se mezi lid, který tužší a stálejší jsa než
mnivé vyšší tídy, mnoho starého vrn zachoval a kojil, ano
i pohanstvo pradávné až podnes lze stopovati. Prostedníci hlavní

toho ducha pro nás byli Nmci, kteí jej pijali od národu ro-

mánských. Mnoho arci naši pí'edkové erpali z pramen ])Uvodních

pobytím jednotlivc v zemích románských, jak toho náš jazyk sám
nkteré známky na sob nese, mnoho také sami pispli k utvá-

ení aneb spise k nepetvoe toho ducha, davše jemu barvu zvláštní

dle své osobnosti národní, jak to ilá a inná mysl eská požado-

vala. Pedce ale celé pásmo našich skladeb básnických od té doby
jest výrostek ducha onoho všeobecného západní Evropy, a krásná
pvodní síla básnická se více nezjevila, akoliv se naše památky
dost dobe po boku stavti mohou podobným Nmc a Francouz.

Všecky ti proudy literární, výše zmínné, národn slo-
vanský, západní a lidový, charakterisovány také podrobné
monografiemi Nebeského:

Prvý studiemi o Kralodvorském rukopise (vas. Mus.
1852—53), druhý studiemi o Tristramu (a Tandariáši), Alex-
andreid, o Zlomcích básní djepravných, Sváru duše
s tlem a Ježíšov mládí, o Mastikái, tetí studiemi

o Literatue lidu (1847) a písni Osielé dít (1818).

V poadí asovém na prvním míst stojí studie o Tristramovi,
velkém reku, pipravovaná již r. 1844. Methodicky charakterisuje

dobe zásady výše uvedené i široký rozhled Nebeského. Tristram
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souvisí se stedovkým rytístvím. Proto obšírn probráno, jak

rytíství to vyrostlo z románské pdy, oplodnná živly antickými

u kesanskými. Duch zmnil se v obsiiliu i smru a s ním vnitní

i vnjší svt: brány dlící posud cizí národy se otevely, zvlášt
za vyprav kiižáckých. Hrdinství dostalo nový smr. ozáeno po-

svátným leskem náboženským, ženy ctny zvláštním zpsobem,
dvory knížecí staly se sídly moci a vzdlanosti. Nová. podivná

poesie musila vykvésti z této pdy. poesie rytíská. Nebeský charak-

terisuje její ráz a rozvoj v cizin, její píchod do ech a pso-
bení na eský život a literaturu. Na širokém tomto pozadí kultur-

ním kreslen pak okres povstí bretoských s králem Artušem
a jeho soustolovníky. Tristram patí do jejich kruhu. Nebeský jde

pak po stopách této povsti v starou poesii bardskou, francouzskou,

anglickou, charakterisuje francouzské vzdlání XII. stol., vzorné

pro skladatele evropské, probírá skladby nmecké, po nichž po-

vst pešla k nám, stanoví pomr eské památky k jejím vzorm
a oceuje ji po stránce aesthetické. literární a kulturní tak pí-
padn, že dnes sotva možno uiniti lépe.

Nejvýznanjší a také nejlepší prací Nebeského v tomto oboru
jest však studie o Alexandreid. Patí posud k nejlepšímu, co

v této píin má naše literatura, a to obsahem i formou. Všecko
jeho nadšení pro klassického. zvlášt hellenského genia a jeho vý-

tvory, iiluboké porozumní velikým ideám kesanstva, vzácné po-

chopení historického významu Alexandra Velikého, podivné jeho
petvoování ve stedovku na reka pohádkového, to vše zrcadlí

se jasn již v krásné pedmluv, vynikající nad to i skvlým
slohem.

Nejen odborník, ale také vzdlaný neodborník zajisté s chutí

pete si tuto kapitolu plnou duchaplných myšlének, v literární hi-

storii naší dotud neslýchaných, odných formou vskutku umleckou.

Podav strunou charakteristiku známých okres stedovké
básnické literatury kreslí Nebeský slovem výmluvným ducha a vliv

onoho skvlého svta, jemuž osobnost Alexandrova náleží, svta
klassického. Nejen nadšený obdiv Nebeského pro ducha antického

vyítáme z jeho velých slov, ale také zárodky a motivy tch snah,

jež jej vedly k obnovení klassických studií v eské literatue ve

form ovšem jiné, než jak do té doby pstovány.*^')

''") „Ve velké smsici živl rozmanitých, kteréž svt podmaující idea ná-

zoru kesanského slouila, iní živel antick}' velikou ást, a jeho sílu a moc
v tom vidti lze, že se vydral zase z velkého kvašení myšlének a náhledu
stedovkého, že v ryzosti a pvodnosti své poznán, v zachovalých úkazech
svých se znovu stal na konci XIV. stol. zárodkem nové vzdlanosti, nového
umní a nové vdy, stal se vzkísitelem ušlechtilého života. Širokým pásmem
se táhne dogmaty jeho vliv, a i na as zde a onde zanikl, zase se prodral,

a duševním životem národ zrstá, tak že na vrcholku nejslavnj-
ším literatury a umní národ i jím nejvíce proniknut a nejhorlivji
prou roznícen bývá. Protož se zachoval u Vlach vždy jakýsi lepší
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Jako jinde, proniká Nebeský i zde ke zdroji všech básní

o Alexandrovi, k peetn)'m povstem, jež dlí ve dv vtve:

Perskou se vzdláním arabským, arménským, tureckým a

perským, zvlášt Nisamiho, jež charakterisováno jako „píjemná a

líbezná pohádka, plná skvlých kvt a pestrých híek vtipu, zje-

jíhožto báchorkovitého obalu zde a onde skutený dj prosvítá".

Druhá vtev zrodila se v Egypt, v zemi, kde vyvolené Alex-

androvo msto leželo, kde jeho nádherný hrob se skvl. A jako

vbec Alexandrie, kde se na velkém tržišti tí díl svta také jich

myšlénky vymovaly, jest spolurodištm ducha novjšího a mostem
do Evropy : tak i povsti o Alexandrovi po tomto most pešly
do Byzancie a íma a po velkých tchto drahách vešly v duševní

výtvory ostatních národ evropských. Nebeský stopuje báj egypt-

skou až k Pseudokallisthenovi, jejž dobe charakterisuje. Probrav

pak odnože Pseudokallisthena v literatue latinské, španlské, n-
mecké, francouzské, anglické, celtické a novoecké, rozbírá a cha-

rakterisuje báse Waltcra CastiUloského i její pepracování nor-

véžské, islandské. nizozemské, nmecké. Z Nmec se skladbou

Ulricha z Eschenbachu dostala se k nám známost o Alexandrovi

a snad i báse Walterova, podle níž sepsána i eská Alexandreida

za krále Václava II. eský skladatel uml lépe latinsky než Ulrich,

jehož, jestli jej znal, nepoužil. „Jest to samostatná práce ducha
umlejšího a ušlechtilejšího, verš jest uhlazený, pravidelný a krásný,

sloh jasný, plynný, e ušlechtilá a bohatá na krásné staré formy,

akoliv v ní již zde onde propukoje živel cizí, novou dobou, ano

i látkou básnickou z ciziny pišlou vnesený."

Uveejuje zlomek Alexandreidy a nkterých legend v Musej-

níku (1847, I., 310), poznamenal Šafaík:

„Avšak ocenní jich, vyšetení pvodu a udání pomru jejich

k podobným plodm cizích literatur zstaveno budiž dmyslu
a pilnosti ctihodného pvodce lánku o básních déje-

plavných v sv. I. t. r , kterýž pi delším setrvání v pracech
tak chvaln zaatých nepochybn nové žádoucí svtlo na
celý ten pedmt vyleje."

Sotva potebí pipomínati, že Nebeský, jniž tu mínn, takovou

nadji skvle splnil. Dodnes zstala jeho rozprava v celku vzornou

a také v jednotlivostech, na p. v nazírání jeho na význam Alex-

andra, v aesthetickém ocenní rzných povstí, ve stanovení vku
eského sepsání a v úsudku o jeho cen i pomru k Ulrichovi

z Eschenbachu i pozdjší horlivé badání málo zmnilo.

V týž široký rámec vkládá Nebeský také své obrazy duchov-

ního básnictví eského. Tak mluv o Zlomcích djepravných

vkus a duch védy i umní ušlechtilejší, a proto oni se stali vdci
všech národ stedovkých na drahácli životních, že u nich onen
velkolepý duch nikdy docela neutuchl."
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básní (v . Mus. 1847. I. 11—22), ukazuje, jak velké zmny a

pevraty v celém národním živote pohanském nový pekonavý duch
musil zpsobiti, jak starý názor svta jím byl zrušen, jak jeho
zboeniny ješt posud v povrách, zvycích a poekadlech lidu lze

pozorovati. Dále charakterisuje nenáhlý vzrst kesanské litera-

lury od prostých peklad až k samostatnému tvoení, její boj

s literaturou svtskou, zjalovní poesie v didaktiku, allegorii,

mystiku a t. d.

Svdí-li takové rozhledy o širokém obzoru Nebeského po
cizích literaturách, ukazují opt podrobnosti bedlivé studium sa-

mých památek zvlášt eských, jež srovnává s nmeckými i latin-

skými, a bystrý soud literární i historický.

Nejedná domnnka Nebeského má své místo v naší literární

historii, a již skoro plstoletí nad nimi pešlo. Tak na p. jeho
hypothesa, že legendy o apoštolích jsou „odryvkem z veršovaného
vypravování djin svta", soud o básnické škole kvetoucí kolem
roku 1300 a ovšem i jeho ocenní aesthetickoliterární zstaly
podnes neoteseny, a spisovatel se netají, že více si libuje v Oidi-

povi než v ehoi Hartmanna von der Aue. Patrno, na jak objek-

tivní stanovisko snažil se vždy postaviti, stanovisko, jež theore-

ticky formuloval asto, na p. v Musejníku 1858. II. ®®)

Týž obdiv pro ducha klassického a táž objektivnost pro názor
stedovkého kesanství proráží také v jeho studii o Sporu duše
s tlem ''^j a zvlášt v pkném úvod k rozprav té.

Nejen že po takovýchto duchaplných rozborech jasní se nám
šero halící popisované památky, jejich vznik, ráz, oblibu, rozšíení,

ale v nádherném rámci tom vy[)adají ty asto nechutné výplody

stedovku také samy lépe, sympatitji i pro moderního tenáe.
Zásady, stavti svou kritikou mosty mezi literárními díly a tená-
stvem, držel se patrn Nebeský také v literární historii a tím
znamenit piblížil náš starovk dob nové. Avšak i ryze vdecké vý-

sledky vykazuje spolu s rozborem Ježíšova mládí (t. 1847. 59t3 si.)

tato rozprava v hojných analogiích z literatury domácí i cizí a

zvlášt v úhrnném soudu, majícím podnes svou plnou váhu.'")

Posud mluvili jsme pouze o epice. Studie Nebeského sem
spadající ukazují rozsáhlv jeho obzor i vzácné porozumní.

Mastiká (as. Mus. 1847. I. 325—341. a Nauný Slovník

kol. 1866) svdí o téchže vlastnostech ve smru ponkud jiném,

**) „I sebe všestrannjší literární historik a sebe soustavnjší aestlietik má
vždy pece jen mítko svého vku, a to tím více, ím doba, v kteréž žije,,

samostatností, rázností a plodností vyniká . . . Stanovišt náboženské, rozdílný

názor svta i jiný smr aestlietický rozhodují tu obyejn pi oceování. Lite-
rární kritika však nesmí se tímto pes míru íditi. Kdo so této
zásady nepidržujc, pronese písné, avšak nespravedlivé úsudky."

")Vas. Mus. 1847. L 584-595.
'°) Totéž platí také o posudku Barlaama a Josafata v asop. Mus.

1847. I. 596-7.
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v dramatu, ve smyslu ovšem stedovkém. Zpsob, jakým Nebeský
charakterisuje toto drama, jelio zárodky, vznik, vývoj, pomr k dra-

mata antickému i prostonárodní literatue, jeho cenu skrovnou
proti dramatu antickému i modernímu, jeho pechod v literatury

národní a promnu rázu duchovního ve svtský, není podnes bez

zajímavosti a ceny vdecké, a dkladné studie novjší na p.
J. Truhláovy leckde opravily a prohloubily názory Nebeského.

V eském písemnictví zná Nebeský ovšem jen ti památky
sem spadající a z nich charakterisuje obšírné pouze Mastikáe,
umísuje jej správn ve XIV. stol., podává význaný obsah, vyslovuje

nesprávné domnní, že byl vzorem nmeckým skladbám, za to

dobe rozpoznává formální nedbalost a správn oceuje obsah.

Další lánek Nebeského (v . Mus. 1847. II. 337—368) vnován
jest Literatue lidu. Nebeský rozumí tím kratochvilné a po-
divné historie a kroniky, rozliná proroctví apokryfická, snáe,
doktorství neomylná a t. d., tedy totéž, emu Nmci íkají Volks-
bcher. Vypravuje, kde se uschovávají, popisuje jejich prostou

formu, špatný papír, starodávný tisk, konservativní abecedu, obrázky,

vazbu, ukazuje na vážnost, jaké se u lidu tší, charakterisuje rozdíl

od písní, báchorek, písloví a podobných plod tradicí pstovaných
a chovaných, poukazuje na hluboký asto význam této pestré lite-

ratury, na její stáí a rozmanitý pvod, vysvtluje dnešní mizení
její i píiny toho a její dležitost pro literární historii. Literár-

nímu historikovi nastává povinnost všímati si této literatury tím
bedlivji, ím více mizí. Ale nejen proto, také pro svou cenu
zvlášt kulturní, pro svj starodávný pvod a podivný život i ráz

zasluhují toho:

„Populárnost arci není vždy znamením výtenosti; ale plod,

který svou zkoušku na tolikerých srdcích a mjsli nejrozmanitjších
národ a vk odbyl, jako mnohý spisek tento, musí do sebe nco
míti docela obzvláštního ... Co tak všeobecnou a trvanlivou vládu

nad myslí lidskou mlo, nemže býti docela chatrné a jalové.

V nepatrné hrudé se musí ukrývat zlato a zvláštní kouzlo v nm
spoívat. A kdyby jen tu zásluhu mly, že tolik duší v nich se

tšilo, zasluhovaly by naší pozornosti."

Již z uvedeného patrno, kam Nebeský svou rozpravou míil:
k povzbuzení pozornosti vzdlaného obecenstva k této dležité a
zajímavé vtvi literatury. Ze pi tom dávné sympatie jeho k lidu

každou chvíli probleskují, rozumí se samo sebou u tak výborného
znalce tohoto jádra národu, jakým Nebeský byl. Že však také ne-

peceoval význam lidu a zvlášt jeho poesie, jak to v dob jeho
bylo obyejem, svdí zajímavá jeho slova o významu národních
písní.

Na známé knížce O sedmi mudrcích podává Nebeský zá-

rove píklad a doklad ke svým úvahám.
Celý lánek oznaen íslem I. Ml tudíž Nebeský v úmyslu

pokraovati v tchto studiích, ale nedošlo k tomu, leda bychom
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považovali za pokraování pkný rozbor písn Osielo dít
(v Cas. Mus. 1848. II. 67—83). Poznámka uvedená tamtéž mohla
by pak býti vysvtlením, pro Nebeský slibu svému nedostál : byl

pekvapen bouemi r. 1848, které žádaly jiných smru, jiných slov.

Studie tato, dosti zvláštní mezi ostatními pracemi Nebeského
této doby, jest z mnohé stránky vysoce zajímavá, a je spíše mo-
saikou myšlének než jednotným celkem. Pedevším jest to její

methoda, skrz na skrz pírodovdecká, založená na známé zásad,
že rzné zjevy pírodní dají se svésti na jediný zárodkový pratvar.

Takový pratvar snaží se Nebe.^ký i zde konstruovati a sleduje jeho

vývoj v rzných pomrech lidové poesie. Podruhé dotýkaje se roz-

mru písn Osielo dít, zmiuje se Nebeský také o úmyslu na-

psati obšírnjší studii o metrice, k níž nedošlo. Posléze charakte-

ristický jest v této studii pro Nebeského pomr jeho historické

methody ku psychologii vbec a ke Gorresovi, Eschenmeyerovi,
Ennemoserovi, Schubertovi,'^) Justinu Keruerovi a jiným „bada-

telm o noní stránce pírodních vd" (Nachtseite der Naturwis-

senschaften). Nebeský má úkaz tento za dležitý a zajímavý:

„Spisovatelé tito tu zásluhu mají do sebe, že poukázali na
tajemné stránky pírody a bytosti lidské a mnohé hlubiny odkryli,

kterým se holý a sprostý rationalismus bud vyhýbá aneb které

ve své obraezeué samolibosti upírá, kterých se ale outleji a šle-

chetnji oryanisovaná duše nikterak neodekne a také odíci ne-

mže. Kdo úpln zná celý okres názoru muž tchto, neupe, že

pi tolikerém bludu i)ece jimi nám mnohý prhled v íši nad-
pozemskou, ideální, s kterouž mocnými a tajnými svazky spojeno

jest lovenstvo, oteven jest."

Mysticismus a symbolismus, který jsme poznali již v poesii

Nebeského, zvlášt v ,Protichdcích', jeví se nám po tchto slovech

v jasnjším svtle, ukazuje patrn na vlivy nmecké školy novo-
romantické.

Rok 1848 a 1849: Nebeský co politik, žurnalista, poslanec

a historik. Docentura.

Klidným a celkem šastným tokem plynul život Nebeského
v Praze v útulném dom Neuberském. Mezi starými, zaprášenými
folianty bohaté knihovny Neuberské, v nichž snažil se vzbuditi
dávný život, bylo jeho samotáskému, hloubavému duchu opt
volno, vážná, horlivá práce vdecká vrátila mu dvru ve vlastní

síly a v budoucnost, práce potkávající se s obecným uznáním a

pochvalou (na p. Safaíkovou) uvedla opt harmonii v jeho nitro

a jen na této harmonii zakládá se každé blaho lovka.

^') Již v dopise Krouskému z poátku let tvicátých teme, že etl Ne-
beský anebo aspo se pídil po Schubertov Gescbichte áev Seele.
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Jiný Idid uhostil se tehdy ve veejném život nejen eském
a rakouském, ale vbec evropském. Klid ten byl dusný jako ped
bouí, kteréž blízkost vštil leckterý úkaz zvlášt za hranicemi
rakouskými.

Avšak nejen tam, také u nás divné vci se daly, ovšem jen

potají. Vzdor vší censue a písným zákazm úadu teny svobodo-

myslné listy nmecké (Augsburger Zeitung, Gránzbote) "-)

mezi probudilejším mštanstvem pražským, rozšiovány revoluní
brožurky, *^) ba i na velmocného Metternicha odvážil se smlý vtip

ostrou parodií Otenáše, '^) dobe charakterisující obecnou náladu,

svrchovat nespokojenou.

Vycitujeme z tchto píznak, jak hrozný byl všechen ten

Metternichv despotismus, jak budil všude nespokojenost, kterak

tato živená jednak nadjí na svobodu, jednak všeobecnou dsnou
bídou hmotnou kvapem rostla jako ohromné mrano. Jen jediné

otesení atmosféry, a divé elementy skryté v nm musely se roz-

bouiti. Zkušení politikové ekali takové otesení z nejvtší sopky
evropské, z Paíže, kde vládl staec Louis Filipp, pedpovídajíce,

že po jeho smrti propukne mocná boue. Avšak nastala díve.

Již 24. února 1848 zaburácel hromový hlas revoluce po ulicích

paížských a odtud s bájenou rychlostí nesl se po Evrop. Jako
hrom odráží se v horách od balvanu k balvanu, tak hmla ozvna
velké boue paížské od msta k mstu v divém, památném roce 1848.

V Rakousku nejdíve zadunlo to v Praze. Pistoupil tu

ke zmínným bídným pomrm evropským starý boj mezi národ-

nostmi, novému hnutí vyšel tu s otevenou náruí vstíc „eský
živel, utužený, organisovaný a soustedný v dávné opposici proti

staré vlád, která mu to odepela, eho mohl požadovati právem
nejsvtjším a eho ona jiným národm pece dopála", národ-
nost. A tento eský živel politický obrat nejen urychlil, ale také

záhy jej uvedl na jiné cesty, než jakými se bral v cizin, zvlášt
v Nmectvu.

Jediným slovem mžeme charakterisovati rozdíl, podmínný
na obou stranách celou minulostí i stávajícími pomry: heslem
Nmectva byla svoboda, heslem ech a Slovan vbec svoboda
a národnost. Tyto dv veliké ideje prosvítají všemi událostmi

pražskými té doby, vrcholícími v památném Slovanském sjezdu,

jimi nadšeni i vedeni byli všickni vynikající mužové eští, z nich

vyprýštily také všecky ty hokosti, stupované asem až v záští,

jež po krátkém pímí perušily všecky styky mezi národem n-
meckým a eským, ony také charakterisují známých patnácte ánk
petice svatováclavské, jíž eské hnutí poprvé se ozvalo.

') Ženské IJsty 1880, 51.

^) Oiterreich biite dicli vor (lom Jahre 1818; Arnoldv pamHet na jcsovity.

*) V i)ozstalosti J. Krouského nmecký originál.
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Ilvlot tu mezi pedními požadavky, aby v království eském
jak ve školách tak v úadech e eská navrácena byla ve
stejnou platnost s eí nmeckou, aby zem koruny eské,
echy, Morava a Slezsko, mly spolený snm, volený ze
šlechty i lidu, aby nastala svoboda náboženství, pestala robota atd.

A tento zájem národní vyznauje cely proud událostí, vždy
více mohutnjící, zvlášt od té doby, kdy proti frankfurtskému

snmu vyvstala skvlá myšlénka Slovanského sjezdu v Praze, na
nmž Slované rakouští 'spojili se na obranu svých práv a zájm
proti pehmatm nmeckým a madarským.

Památné toto hnutí národní strhlo ovšem také Nebeského
v pekotný svj proud. Muselo jej strhnouti. Byl duch jeho kojen

od samého poátku týmiž sny a tužbami, jeho poesie halila tytéž

snahy, myšlénky a city, jež pipravovaly rok osmatyicátý. Studie

a život ve Vídni, pobyt v dom Neuberském, pátelství s Palackým,
Havlíkem, Vocelem a j. psobilo v témž smru a urilo zároveii

smr jeho snah v celém tom hnutí, smr charakterisovaný dosti

jmény Neuherka, Palackého a Havlíka.

Pi všech dležitjších událostech, kde tito mužové byli, vy-

jímaje' prvou schzi svatováclavskou, na všech skoro listinách, kde
jména jich stála, nacházíme také Nebeského po jich boku: s nimi
úastnil se prací a jednání národního výboru, s nimi pipravoval
Slovanský sjezd a zasedal v jeho schzích jako náhradník písae
ve III. sboru esko-moravsko slezsko-slovenském, s nimi úastnil

se také památného snmu vídensko-kromížského, sedaje tu na
pravici (. 33) po boku Neuberka (. 32) a Palackého (. 31j. '^)

Avšak nejen jeho politické iny, také všechno jeho publicisti-

cké a historické psobení, slovem vše, co v dob té psal, pro-

niknuto jest názory tchto muž. Vyítáme to již z jeho soukro-
mých list Krouskému. Vedle prostých referát o pražských udá-
lostech nacházíme v nich plno projev vlastního nadšení, sympatií,

povzbuzení, agitace, vše ve smyslu výše zmínném. Tak píše

12. bezna: „Prahu nelze poznati co do smýšlení. Samá nadšenost,

horlivost, odhodlanost. V úterý dne 14. bezna sejdou se literáti,

eští i nmetí, a pipojí k adresse zvláštní pipiš. Budou žádat
za svobodu tisku. Též knihkupci se pipojí. Dnes v nedli sešli se

oficíi mstské gardy, aby zídili velkou mstskou gardu. Každý
mšan se musí zapsat. O runice prozatím žádají u generálního
komanda. Hrab Thun František též zvolen za výbora, pišel tam
a ekl, že to nepijímá a že to vbec neuznává za vc poádnou
atd. Heklo se mu ale, aby tedy šel, že se musí tady rokovat. Po-
padl klobouk a utekl . . .

Venkovská msta též snad nezstanou pozadu a snad i vesnice

!

Studentstvo také se organisuje. Professor Petina, jak slyším, chce

'") Národní Noviny 1849. . 22.

J. Hanuš, Život a spisy V. B. Nebeského.
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v akad. senát mluviti a vyzvati k petici. ekni p. Yinaickémn,
co literáti zamýšlejí. Má se každý podepsat. Šafaík, Palacký to

bez pochyby uiní. Pjdou také k Pešinovi, Jirsíkovi a k ducho-
venstvu literárnímu. Oekávají, že i venkovští svá jména zašlou.

Snad též pan Vinaický podpise. Zdl mu to hned. Schze byla

z Vídn dovolena. Stadion napsal do Vídn referát o schzce, dosti

prý liberáln a dobe. Panoval nejvtší pokoj a poádek. Ale vojsko

a dla byla pipravena, arci docela zbyten. Slyším, že ve Vídni
také nco takového bude. Slované to tam prý ídí ..."

A opt 14. bezna: „Dnes se to v Praze všecko ozbrojí, mšan-
stvo, šlechta, študenti, umlci, literáti atd., aby se všem nepokojm
a krveprolití hráz postavila. Petice hotova, dnes na 10 místech se

to bude podpisovat, na rozích to oznámeno jako i v novinách.

Méštanosta (Muller) složil hodnost apelaního rady a je pouze purk-

mistrem. Chlapík dlal díve machinace, ale na zprávy z Vídn
obrátil. Stadion slíbil, že vše uiní, aby se petice povolila. Dou-
fám, že se v celku povolí, že nic neodepou. Šlechta na snme
vše to samé žádat bude. Je již rozepsán. Aby se jen venku za-

choval poádek. Ted zaíná nám nová historie!"

A o nco pozdji: „Zarazil se slovanský klub „Lípa slovan-

ská". Všude se zídí filiálky. Poradte všude Nmcm asopis:

„Freund des Volkes" od Hirkla. Má eskou tendenci. Musíme jej

hodn rozšíit . . . Proti Židm je bouení. Vera (v pondlí) byly

šarvátky, v taudlmarku a v židovském mst tloukli okna atd.

Dnes ráno o 6. hodin zaala luza zas okna a budky tlouci, pak
na ni vytrhlo studentstvo a vojsko a rozplašilo ji. Vera byl jeden

bui probodnut."

Velké nadje skládány také do píštíbo snmu eského, o nmž
hojn mluveno jak na stran eské tak vládní. 11. dubna pinesla
druhá deputace o jeho zízení a svolání uritjší zprávy a již ped
tím vydala sama šlechta o nm prohlášení. V dopise Krouského
k Nebeskému ze dne 6. dubna máme významné svdectví, jaké

nadšení tyto zprávy budily na uvdomlém venkov eském.
Vrcholem národních snah, jež dodaly zvláštního rázu a smru
eské revoluci v roce 1848, byla ideální a velkolepá myšlénka
Slovanského sjezdu.

V korrespondenci Nebeského máme o nm zmínku již v list

z 11. dubna: „Dnes bylo volení výboru (národního), který má pi-
pravovati na konstituci, pak zjednati spojení s ostatními slovan-

skými bratry v Eakousku. Jsem též do nho zvolen. Výbor velmi

vainý, asi sto osob." Obšírnjší zprávu teme teprve z poátku
(1.) kvtna:

„Nového dost a to dležitého. Na 21. kvten je svolán do

staroslavné eské Prahy sjezd muž ze všech zemí slovan-

ských a rakouských k porad o svých záležitostech. Psalo se jen

do Vídn, aby Šafaík svj podpis též na to napsal. 1 z nerakou-
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skych zemí (Slované) mohou pijíti. Jordán pravil, že mu psáno

z Poznaská, že jich odtamtud pijde nejmén 40, snad teba 80.

Z Lužice pijdou dva. Štúr za Slovensko ruí Y Záhebe myšlénka
ta již se vkoenila, nebot psalo se již o tom v národních novinách.

Havlíek pojede v úterý 2. máje do Krakova, Vídn, Prešpurku,

Záheba atd., aby pro tu myšlénku verboval. Praha bude tedy

slovanský Frankfurt. Byli tu z Frankfurtu Kuranda, Schilling a

Wáchter, aby slyšeli, co my smýšlíme s Frankfurtem. Nepoídili

nic. Pedešlou sobotu ml Konstitutioneller Verein (Nmci, kteí
chtjí do Frankfurtu) schzi v sále konviktském. eši ho roz-

plašili ... Do Frankfurtu nevolte a zadejte do protokolu protestaci

proti všem výlohám z toho pošlým. Jedna strana zuivá ve Vídni,

kierá by ráda, aby se Rakousko rozpadlo a oni se k Nmecku do-

stali, donutila ministerium, aby ty volby rozepsalo. Af se usnesou

ve Frankfurt na emkoli, neplatí to, pokud to naše vláda ne-

pijme; tedy je zbyteno, tam jíti. Ministerium rozkázalo: kdo
chce volit, at volí, kdo ne, nevol. Tedy nevolte. Vláda ve Vídni

eká jen, až bude moci naši politiku rakouskou ve skutek uvésti.

Pošlete posly na všecky strany, aby obanstvo nevolilo. ite, co

možno. Národní výbor na všecky strany bude pouovat. Leo Thun
to obstará po krajských úadech. Svornost není rozpuštna a také

nebude, až bude zízena celá národní garda."

Tímže smrem a se stejným nadšením brala se také publici-

stická innost Nebeského v Národních Novinách. Jak vysoce si

Havlíek tchto píspvk vážil, svdí Mlnian 1888, vypravující,

že Havlíek omrzelý a bez pomoci chtél již v ervnu 1848 vzdáti

se redakce (?), a jen pomoc Nebeského že od úmyslu toho jej

zdržela.

Výborný pak Náhled o politice Rakouska (v Národních No-
vinách 1848 . 28., 7. kvtna), politické krédo Nebeského, charakte-

risuje nejen solidnost jeho publicistickou, nýbrž také zmínnou
již shodu s názory Palackého. Dva veliké principy zdají se tu

Nebeskému nutnými zdroji a zárukami politického života v Ra-
kousku: svoboda a politická idea. Posud toho nebylo, ohromný
tento stát nebyl posud s to uvnit sebe najíti sted své tíže na
velikou škodu nejen svou, ale celé Evropy. Její blaho a mír po-

žadují mocné a velké Rakousko, aby tu imposantn stálo co smírce
a držitel rovnováhy mezi dvma svty, východem a západem . . .

Snahy frankfurtského snmu elí proti takové politice. Rakousko
jen na svou škodu by je mohlo podporovat, ježto by tím zaprodalo

svých 18 milion Slovan. Tito totiž nemohou viti slibm frank-

furtským, vzpomínajíce na svou minulost a pítomnost, i byli by
hnáni tím k novým bojm o svou národnost, bez níž není žádné
svobody, k bojm, jež by musily otásti mírem celé Evropy. Tento
však bude pojištn, když se západní Slovanstvo spojí s východním
Nmectvem, jak to v Rakousku máme, v jeden velký a mocný stát,

aby oba živly stejného práva užívajíce, stejným interessem v jeden

7*
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státní celek spojeny byly. Jen tím se dají oba živly smíit, jen

v tom vidíme rukojemství pro blaho a mír Evropy a zvlášt Slo-

van i Nmc. Pak-li se jednomu z tchto živl kivda uiní,
rozežere se zášt a nepátelství, a dva ohromní národové se roz-

stoupnou na dva nepátelské tábory. Protož by si mli v Rakousku
ruce podati bratrsky a láska jich se upevnit požíváním práva stej-

ného. Oba by pak mli jeden na západ, druhý na východ, vedle

sebe samostatné státy rodných bratí, oni pak sami by mezi nimi
stáli co smírcové a držitelé rovnováhy, každý by poskytoval ruko-
jemství na ob strany. Žádný však nesmí býti podmann od dru-

hého, což by jist bylo se Slovany, kdyby Rakousko se stalo pro-

vincií íše nmecké, která se nyní piinním parlamentu frank-

furtského vyvinout má . . .

Tato píbuznost názor pivedla Nebeského také záhy do re-

dakce Národních Novin, již pevzal v sobotu 8. ce 1848. íslo
z 9. ce jmenuje jej již „odpovdným prozatímním redaktorem" a

pináší chvatné, struné ohlášení, že povede ji, „jak dlouho se to

s jeho svdomím a zásadami srovnávat bude."

V úterním ísle (11. ce) teme o tom obšírnjší zprávu. Ne-
beský doufal, že Havlíek záhy bude propuštn a že tedy jeho

redakce nebude dlouho trvati. „Jinak arci, kdyby p. Havlíek se

odebral co deputovaný na íšský snm, kam, jak až posud známo,
na pti místech zvolen jest, pak a on sám ustanoví, jak to s re-

dakcí míti chce. Já ji pevzal dle svého mínní na ten krátký

as, až se zákonn rozhodne o zmínném jeho lánku" (v 70. ísle

Národních Novin).

Okolnosti, za jakých Nebeský redakci pijal, nebyly vábné.

„Soudný lovk každý uzná, že v nynjších okolnostech odpovdná
redakce je vc ponkud nesnadná,* psal o tom svému tenástvu.
„Žijeme totiž v mimoádném, nepirozeném stavu, který ani dlouho

trvat nemže, jelikož podstatný odpor v celé vci se nachází, odpor

totiž mezi principem a skutkem. Máme totiž dle slova J. M. císae
práva konstituní, ale zákon vojenský stojí nyní nad nimi, a sku-

ten neužíváme v plné míe ani jednoho. Vojenský zákon se ne-

srovnává se svobodnou associací a ani s úplnou volností tisku,

jelikož požaduje prostedky repressivní, nesrovnávající se se zákonem
o tisku. Redaktor tedy se nemže na zákon svj stavt, a musí,

nechce-li, aby on sám a princip volného tisku zkusil odpor mezi

právem vojenským a konstituním, na as jen jakousi podivnou

šetrností svých výhod co konstituní oban požívat, a to ješt neví,

zda-li všemu požadování zadost uinil, jelikož on pražádnou míru

nemá pro své poínání. V nynjších okolnostech mže se nco po-

važovat za popudlivé. co by jindy tím nebylo . . . Paragraf tu

rozhodnouti nemže, to mže jen zdravý, nestranný soud ádných
oban pi soudu veejném, jako vbec jen soud písežných dává

jistotu pro volný tisk a to jen tam, kde již samostatné a ádné
politické smýšlení rozšíeno."
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Ale pes to vše pijal Nebeský obtížný úkol a estn jej plnil

až do konce.

Tém každé íslo Národních Novin pinášelo pak úvodní

lánek z péra Nebeského. Jsou vtšinou vysoce zajímavý jako vrné
zrcadlo své doby i jako doklady politických názor Nebeského.

Obsah jich jest velmi pestrý, jako pestrý a pohnutý byl tehdy

život eský. Politické pomry nmecké i rakouské a jejich zmate-

nost, rozpuštní Svornosti a její snahy, stav obležení, snahy
studentské, poloviatost úad, kolísavost šlechty, neupímnost
vlády, perfidie vídenského asopisectva, nadje na íšský snm a j.

vci hýbající tehdy národem obrážejí se v tchto láncích a cha-

rakterisovány pesn, jadrn, plasticky, na základ širokého roz-

hledu i pevného pesvdení politického, u vdomí pravdy a spra-

vedlnosti vci zastávané, u vdomí prospchu národa.

, Pravda a právo nade všecko •— neohlížeti se ani bázliv na-

horu ani podle dol — pojímati úkol publicistiky co vc posvátnou,

býti si vdom své veliké zodpovdnosti ped zákonem mravním a

celým národem" — to byly pední zásady Nebeského jako žurnalisty.

V ervnu (28.) 1848 složil Nebeský redakci Národních Novin,

odebíraje se za svým povoláním co deputovaný do Yídu.

Než však budeme sledovati Nebeského na pd jeho skrovné
parlamentární innosti, teba nám zastaviti se ješt u jedné práce,

patící roku 1848. Zajímav dopluje jeho názory i soud o této

dležité dob. Míníme totiž jeho historický lánek Od 11. Bezna
do 11. ervna.*'')

Pohnutá doba r. 1848, zvláštní pomr mezi politikou a lite-

rárním i národním životem mly ovšem také mocný vliv na pední
asopis eský, Musejník. Jakkoli vždy dálil se politiky, tehda ne-

dovedl se jí vyhnouti, jak o tom svdí hojná provolání, listiny

a zvlášt nadšené lánky Vocelovy, jedna z nejzajímavjších pa-

mátek tch boulivých, krásných dn.
2' tchto pomr vy^el také mntiv ke lánku Nebeského, jenž

ml strun vylíiti politické události ,.od 11. bezna až do nej-

bližší doby" a po tvrtletích vždy pokraovati.

Neoekávan pikvapivší tíse reakce zabránila bohužel úplné
provedení tohoto úmyslu. Vyšla pouze prvá ást, avšak i ta zft-

stává nejen zajímavým píspvkem k djinám tch nkolika dn,
nýbrž i charakteristickým zrcadlem liberálních názori i povahy
Nebeského. Široký rozhled historický, bystré oko, pronikající vždy
do samého jádra píbh a spatující i denní události na širokém
základ píin historických i sociálních, smlá, jasná, liberální mysl,

duchaplný sloh, láska k národu, vdomí, že tento konen zvítziti

musí, to pední ozdoby i tohoto lánku. \t kreslí Nebeský krutou

«) Cas. Mus. 1848. II. sv. 1. str. 07 si.
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restauraci Metternichovu, nebo bázlivost jistých kruh pražských,

at odsuzuje podivné smyšlení a jednání vlády vi Slovanm, at

líí egoistický liberalismus Nmc a slabost eské šlechty nebo
ironisuje chyby výboru národního, všude probleskují ony pednosti.

Jako poslanec okresu Benátského odebral se Nebeský do Vídn
na íšský snm. Šel tam s rznými city. Tšila ho zajisté dvra
tímto zpsobem projevená a snad i nadje, že bude moci pispti
ohrožené svobod a národnosti eské. V tom smyslu píše aspo
volim^ okresu benátského: „Dvrou velkou jste mne poctili, vyvolivše
niue k dstojnému a dležitému povolání, nad kteréž vyššího neznám v státu
svobodném, a to zvlášt nyní, když se jedná o novorození íše tak mohutné
a velké, o její ustálení a zachování v dobách tak nebezpených a o pojištni
práv a svobody jak národu celýcli, tak oban jednotlivých.

Tato dvra je srdci mému tím milejší, že mne ni poctili mužové velectní
z mé pokrajiny rodinné. S radostí a hrdostí beru tedy na sebe úad sven}-,
a i dobe cítím, jak tžké toto povolání a jakých sil požaduje. Co dobrá vle
a velá snaha vlastenecká dovedou, to vždy radostn a obtiv podstoupím,
a se síly moje budou, se piiním k dosažení velikého cíle nám vytknutého,
aby totiž konen náš národ slovanský po staleté porob, aby národ eský po
dlouhém umrtvení se hrd postavil se stejným právem a stejnou svobodou po
bok ostatním národm novorozeného Rakouska, kteréž mocn a neodvisle v úplné
své celistvosti a suverenit dstojné své místo a svou váhu mezi prvními moc-
nostmi evropskými nejen zachovat, ale i ve všem výše postoupit má co soustátí

pevn a nerozlun sice spojené, ale aby samostatnost jednotlivých ástí hájena
a šetena byla tak, jak toho dstojnost, zvláštní duch a národnost a stará práva
a sláva zemí — jmenovit koruny eské — požadují. "')

Avšak také jiné city zmítaly asi tehdy nitrem Nebeského:
nejistota, obavy, jak skoní snm vídenský a co pak bude ná-

sledovati. Napovdl to sám již v 75 ísle Národních Novin, kde
pál si jednak, aby se snm ve Vídni odbýval, jelikož v tom vidl
jakousi jistotu pro volný princip. S jiné strany vidl však v tom
také nebezpeí: jak se snm neprohlásí pro Frankfurt a nebude-li

radikální, není jist, mže se rozehnat. „Víde není msto, které

by provinciím rozumlo, ona by ráda chtla být Paíží a vše

v sob koncentrovat. Ano jeden blázen navrhl, aby se Rakousko
pouze do departement rozdlilo jako Francouzsko, aby totiž více

nebylo ech, Moravy atd., a ten nesmysl od poslucha tleskotem

pijat byl. Pro jakousi samostatnost provincií nebude asi tam ve

velkém obecenstvu mnoho hlas. Pro Slovana a zástupce své vlasti

nebude ve Vídni mnoho jistoty, že by mu gallerie do slova ne-

vpadly aneb vbec njakou demonstraci i z venku udlali. Má se

tedy snm za bodáky a kanóny odbývat, jak se k tomu vojsko

nabízí? Také tžká vc! Vbec se nám to míchání vojska do

politiky nelíbí. Máme velikou starost o tento nastávající íšský
snm, jelikož stojí mezi Scyllou a Charybdou, a snad konen
pece jen ješt rozum a vrnost ech vypomohou, že by totiž

") Národní Noviny 1848. 28. ce . 90.
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každá zem své záležitosti uspoádati mela, a z toho teprv, až

provincie v poádku budou, se celek monarchie utvoit. Víde se

mi nikterak nezdá zpsobnou k reorganisaci Kakouska, zvlášt jaké

živly nyní má."

Jest až dosti známo, jak záhy splnily se obavy Nebeského.

Boue vídenské pinutily jej jako jiné poslance eské již po dvou

msících k odjezdu, vlastn k útku do Prahy, kde nalézáme jej

již 10. íjna mezi poslanci zvoucími k porad (Palacký, Rieger,

Havlíek a j.); 11. íjna teme opt jeho jméno na vyzvání vola-

jícím poslance do Brna „k porad o krocích potebných pro blaho

celé íše, k pojištní parlaraentární svobody a bezpeného trvání

ústavního snmu íšského"; 13. íjna podepsán opt na vyjádení

eských poslanc ospravedlujících svou nepítomnost ve vídenské

snmovn.
Úastnil se sice ješt snmu kromížského, ale opt ne na

dlouho. Bystrý jeho duch postehl záhy, že parlamentarism rakou-

ský ocituje se vždy více na šikmé ploše reakce, že porady a usne-

sení snmu jsou vzdušné zámky, jichž nikdo mén si nevšímá než

vláda. Psal o tom již 7. února 1849: „Komora ve Vídni stála na
boulivém moi, ale bylo jí lip než nyní zde, kde jako v povtí
visí neb jako na moálu stojí. Žijeme tu v politické mlze. Mini-

strové jako bohové Olympští na výsosti jsouce jako u Homéra za-

haleni ve chmury, rozhodují nad losem národ."

Krom toho také hluné bojišt politické pro samotáského,
snivého idealistu a uence málo se hodilo. Xa palivé pd par-

lamentu vídenského i kromížského, uprosted boulivých eí
nesetných politických eník stýskalo se mu záhy po tichých

jeho studiích, tanul mu na mysli skromný plán, jejž již ped
dvma roky naznail v list Krouskému: „Ted jsem se oddal

uenosti! Snad jsi to etl v Musejníku? Ješt více jsem toho již

poslal. Také bych se rád doškrabal na njaké maliké doktre
a to sice z filosofie."

Pohnutá doba roku osmatyicátého pinutila jej odložiti na
chvíli takový úmysl, ale již r. 1849 chápe se ho Nebeský znova

a napovídá zárove motiv, kterýž ho k tomu piml: Nebeský chtl
se ucházeti o profesorské místo na universit.

Pochvala, s jakouž setkaly se jeho první vdecké studie u vy-

nikajících odborník (Šafaíka) '^) a jejímž nejmocnjším projevem
bylo jmenování Nebeského mimoádným lenem Královské eské
spolenosti nauk fv ádné schzi z 9. dubna 1848, diplom datován

20. dubna 1848), '^) úmysl ten pirozen sesilovala.

'*) V Národních Novinách 1849. . 16. staveny literárn historické roz-

pravy Nebeského po bok pracím Šafaikovým a Palackého !

''^) Nebeský již díve chodíval do schzí Uené spolenosti na p. 5. dubna
roku 1849.
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Za tou píinou chtl Nebeský odebrati se na as na uni-

versitu lipskou. ,Bu(Ite tak laskav — píše o tom 1. ledna 1849
z Kromíže Krouskému — a pošlete na Kovanec k p. Strakovi,

])astorovi, vyidte mu moje pozdravení a poruení, aby mi po Vás
udal adressu svých p. syn v Lipsku studujících, že bych jim rad

psal v jisté záležitosti mne se týkající. Chci se totiž na njaký
as do Lipska na universitu podívat. Prosím ... co nejrychleji."

Zatím však ucházel se Nebeský i bez lipských studií o docen-

tm universitní ecké literatury a djin eské poesie a žádost

jeho pízniv vyízena, o emž Nebeský zpraven 26. února 1849.

Po tomto rozhodnutí neváhal déle. Rozlouil se s víným životem

politickým a zabral se opt do starých svých studií. Píše o tom
již 1. bezna 1849: „Dejte mi ted pokoj s politikou, mandát svj
složím asi za 4—6 dní. Jsem docentem na fakult filosofické.

Pjdu do Prahy a budu studovati. Jsem rád, že konené zase

budu moci se zabrati do literárního."

Nebeský zekl se tedy politiky, ovšem jen v praksi. ,V theorii

i dále sledoval horliv politické události domácí i cizí, zvlášt

pokud týkaly se našeho národu, každé i nejjemnjší hnutí, jež

rozeilo jen ponkud vlny našeho politického života, hluboce

vždy procítil a veškeré kroky našich akcí stopoval s interessem

až zimniným . . . Proto také byly mu pozdji asto nabízeny re-

dakce politických novin, ^"j ovšem marn." ^*)

Sekretáství musejní. Redakce Musejnika. Nové studie

literárn-historické.

Nadje Nebeského na stolici universitní nesplnily se však.

Jako u Riegra rozhodovala tu asi politická a zvlášt publicistická

i redaktorská innost Nebeského v r. 1848 a krom toho i jeho

úad v dom Neuberském. ^^) Ale dostalo se mu za to náhrady jiné:

3. bezna 1850 zvolen totiž za redaktora Musejního asopisu
(s honoráem 60 zlatých za 12archový svazek) a 27. prosince 1851

jmenován po Erbenovi také sekretáem musejním (potvrzen

v obem 1852 Výborem musejním), ^^) rok na to sekretáem Pla-

tie eské a správcem musejní pokladny (do roku 1861).

Osudy Nebeského odtud srstají na vždy s osudy tohoto dležitého

národního ústavu.

Ne vždy byl mu Nebeský tak blízek. V starší dob nejednou

vyslovil se o fadesse Musejního asopisu aspo soukrom. Avšak

pobyt ve Vídni spátelil jej s tímto dležitým ústavem národním,

*") Na p. Pražských Novin (Svt. 1882. 443).
«') MC4iiiau 1888.

") Viz Jahresberichte d. kon. bohm. Gesellschaft d. Wiss. 1883. p. XLV.
*') Tieftiuuk, Djiuy Matice 81.
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tak že astji psával již o velikém významu Matice i Musea. Od
v. 1845 uveejoval v as. Mus. své studie a v r. 1848 nejednou

býval hostem na matiiiícli schzích s ejkou a j. ^*)

První zmínku o zvolení jeho za redaktora máme v as. Mus.

1850. I. str. 180 ze dne 15. dubna pod názvem Návští o redakcí.

Jím totiž louí se Vocel, posavadní redaktor, s asopisem i jeho

spolupracovníky a tenái, odebíraje se na uitelskou stolici archaeo-

logie pi pražské universit a koní: „Peji srdené, aby nástupce

mfij, pan Václav Nebeský, výtený, ducha jarého spisovatel, lépe

a díikladnji, nežli se mn to bylo podailo, u konání velké úlohy

pokraoval; proež vroucn žádám, aby jemu jak velectné obe-

censtvo, tak i pp. spisovatelé eští píznivou náklonnost svou

vnovali."

A s toutéž pochvalou referoval o nm i Palacký v jednatelské

zpráv tené I. ce 1850: .Redakce asopisu svena jest od sboru

chvaln známému spisovateli p. V. Nebeskému."

Nebeský nastoupil úad svj již pi druhém svazku téhož

roníku.

Teba si jen vzpomenouti na slavná jména Palackého, Safaíka,
Voeela, kteí byli pedchdci Nebeského, abychom si uinili pontí
o dležitosti nového úadu jeho a zárove o dve, jaké v roz-

hodujících kruzích vlastenc eských si získal.

Pátelství s Vocfclem, ejkou a Palackým, skvlé uznání Šafa-

nkovo jeho literárn-historických prací, ®^) všechno smýšlení jeho

o eské práci i slovanské vzájemnosti, jeho úast pi událostech

r. 1848 zakládaly tuto dvru asi nemén než mocná pímluva
rytíe Neuberka, tehdejšího kurátora Matice eské a presidenta

musejního, s jehož domem zstával Nebeský i na dále v dvrných
stycích. Svdí o tom to, že již jako redaktor stal se Nebeský
r. 1850 inným údem Musea zárove s mladším Janem rytíem
/. Neuberka a Dr. ejkou ^'^) a že i pozdji, patrn doporuen
Neuberkem, vyuoval nkteré šlechtiny eštin.

Nové úady byly pro Nebeského jako stvoeny. Nejen že po-

jistily na vždy hmotné postavení jeho, ale také výborn se hodily

k jeho studiím literárn-historickým. Jakkolivk vyžadovaly dosti

]»ráce. poneciiávaly pece Nebeskému asu k jeho stadiím soukro-

«*) Tieftrunk, Djiuy Matice 81.

*^) V té píin zasluhuje také zmínky, že r. 1850 zvolen Xebeský, vedle

Celakovského, Hanuše a Safaíka, Koubka a Weuziga do kommisse pro posouzení
nejzdailejší liry z domácího života novjší doby a dramatu z djin eských, ua
nž zemský' výbor království eského vypsal ceny; r. 1851 vyzván P. J. Safa-

íkem jako pedsedou kommisse pro revisi a doplnní vdecké tenninologie eské
k úastenství také ua této práci „pro známou svou vdeckou innost a pro dobré
národu horlivost". Dopisy o tom (z 24. února 1850 a z 10. ce 1851) v pozsta-
losti Nebeského.

^') Viz G. Mus. 1850. III. 480.
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mým, jež nad to znamenité povzbuzovány byly stálými styky s vyni-

kajícími badateli eskými a cizími, i bohatými poklady knihovny
musejní, s nimiž Nebeský záhy co nejvíce snažil se seznámiti.^")

Radostné pocity, jakéž vzbudily se v srdci Nebeského, když
konené po mnohých útrapách cítil pod sebou pevnou pdu za-

jištné existence, a jejichž vzpomínku teme ješt po tyech le-

tech v list Krouskému, záhy všal^ již byly kaleny a z krásných
nadjí jeho rval osud i svt list za listem.

Pedevším byly to pomry eské vbec a pražské zvlášt, které

od samého poátku pimšovaly žlui jeho redigování i novému
úadu.

Nedlouho vysílalo záné slunce svobody své jasné, teplé pa-

prsky na Evropu v památném jae roku osraatyicátého. ale plálo

pece dosti dlouho, aby všude vzbudilo touhu tím vetší, ím krutji
dolehla brzo reakce absolutismu na národy a zvlášt na národ eský.

Mrazivý, dusný jeho dech zavanul také záhy do síní musej-
ních. Jeho ryze národní smr, slovanské sympatie, hojné styky se

Svorností a hosty Slovanského sjezdu zavdávaly v tch podezíva-
vých dobách dosti záminek, a je známo, že již za samých bouí na
j\íuseum bylo stíleno. Avšak nejen slovanskonárodní duch ústavu,

také mužové stojící v jeho ele málo se líbili nové vlád i bylo

tedy dosti píin, aby pomry v Museu se zmnily. Prostedky
našly se v tch tajemných kruzích brzy. Jaké byly, aspo tušíme
z nkterých musejních událostí té doby, pedevším z aféry Pala-
ckého^ která byla asi prvou hokou zkouškou pro Nebeského, dáv-

ného ctitele a pítele Palackého.

Palacký již od r. 1849 neúastnil se schzí matiních, pon-
vadž nesrovnával se (prý) s novotami pravopisnými (ou, v), tehda

sborem pijatými. Pioku 1850 (8. pros.) pišel však do schze opt,
aby vzkísil svou starou myšlénku o vydávání eského konversaního
slovníka. Sbor tehdy uznal jeho vážné dvody, pijal jeho návrh,

a Springer a Gabler, zamýšlení redaktoi, mli již v bu(loucí schzi
pecUožiti návrh o díle i jeho nákladu. ' Do této schze pišli Ša-

faík, Palacký, Purkyn, Vocel, elakovský, Stank, Neubauer.

Nebeský, ejka, Hanka, Fric, Erben. Podlé plánu podaného ml
býti slovník základem národního vzdlání. Exaktní vdy mly se

podávati strun, za to naukám historickým i mravním mlo býti

páno vtšího místa. Dílo mlo býti sice objektivním, ale esko-
slovanským formou i obsahem a pedem „mlo vyhovovati tm
potebám duševním, které na národ náš, po echách, Morav,
Slezsku a Slovensku rozlehlý, nejvíce doléhají".

elakovský, Fabián, Palacký, Petina. Purkyn, ^Šafaík, útro-

bách a Vocel mli vykonávati censuru vdeckou. ejka, Erben,

Gabler, Nebeský a Springer pod pedsedou Palackým mli se uvá-

*') Roku 1851 na p. sám se nabízel k pomoci pi znamenání a popiso-

vání musejních rukopis. Viz Zprávu jednatele v Cas. Mus. 1851. II. 176.
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zati v redigování. V íjnu mlo se poíti tiskem, roku 1852 po

Novém roce s vydáváním. Nebeský vzal na se filologii staro-
klassickou i nmeckou. Ale o odpor Celakovského, Vocehi

a Tomka, odvolávajících se na zmnné pomry politické, literární

i hmotné — jednání již poaté se rozbilo. Podnik odložen aspo
pro ten as, a sám Purkyn i Nebeský hlasovali posléze proti

vydávání díla, jež by vždy pi stávajících pomrech patilo „ku

prostední literatue". Marn protestoval Palacký u Sboru, marn
ukazoval na to, že v nynjší ochablosti politické a literární teba
soustediti spisovatele i tenáe v novém velkolepém podniknutí

národním, prav: „as jest, aby povzbudil se znova národ náš

a orientoval se v duchu vku nového; aby povznesl zrak svj nad
úzké meze své otiny, a nepestávaje býti vlastencem vrným,
aby spolu stal se svtaobanem bedlivým a opatrným. Musímet
i my úastniti se v obchodu svtovém a koistiti pro sebe z po-

kroku všeobecného; musímet opustiti, ne starou víru a poctivost

svou, ale starý a zarytý onen zvyk šlendrianský, onu dávnou ocha-

blost a zahálku, která jest píinou chudoloy a malomyslnosti

naší . . . Slovník nauný nebude a nemá býti jedinou knihou e-
skou; on dosti uiní, vzbudí-li jen touhu po dalším tení a vše-

strannjším vzdlání se. Duch národu má jím jen u hojnjší míe
povzbuzen, na vyšší a širší rozhled i)0výšen i do jaejší innosti
uveden býti."

Jako mnozí tak jmenovit Nebeský asi vele cítil s Palackým
a pochopil jeho smlou, vznešenou myšlénku, kteráž také jeho

snažení od let tyicátých ídila, ale z mnoha píin nemohl ji

podporovati, ba byl nucen odmítnouti Palackého, když tento chtl
uveejniti v asopise Musejním své memorandum o té vci, a od-

kázati ho na Sbor, kterýž úmysl Palackého zmail. Patrn rozpaky
a báze jako vbec po echách vnikly již i do Sboru, v nmž
vládl nyní jiný duch, a zvlášt do Výboru musejního, kdež od

roku 1852—1860 nevládli již tak „vlastenetí" mužové, jako

r. 1839 pi ])Ovolení subvence Jungmannovu Slovníku. ^^) To asi

Palacký dobe tušil a proto také vzdal se jednatelství i na dlouho
vzdaloval se ústavu, jenž mu vždy tolik na srdci ležel . . .

Avšak nejen na Palackého, také na jiné došla ada. Již

r. 1852 teme ve zpráv jednatelov, ®^) že pan „rytí z Neuberl-d,

nelitovav po mnohá léta žádných obtí ani žádné práce, kdekoli

jednalo se o podporování našeho ústavu, vidl se nyní rodinnými
pomry pinucena, složiti pedsednictví vnáší spolenosti".^")

Jaké to byly „rodinné poméry", uhodneme snadno z horlivé

politické innosti tohoto výborného muže r. 1848 a také Nebeský

»») Tieftnmk, Djiny Matice str. 135—143.
«8) Cas. Mus. 1852. III. 51.

^"l 4. kvtna r. 1853 podkoval se z kuratorství Matice, 6. ervence roz-

louil se pohnutlivými slovy s výborem musejním.
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napovdl to v Djinách Musea str. 121—123: ,Mnozí mužové,

kteíž vynikající a prospšnou innost ve veejném život a jmeno-

vit také pi našem ústav byli rozvíjeli, vzdalovali se dílem

dobrovoln, dílem jiným rozhodným vlivem k tomu nuceni, bud
hned neb pozdji. Tím utrpla naše spolenost a také správní výbor

nkolik bolestných ztrát."

V dubnu r^ 1853 podkoval se také Dr. ejka, již ped ním
Šafaík a Dr. Strohach ze Sboru, „Vystoupení Šafaíkovo a ejkovo
nebylo zajisté bez významu; dávalo na jevo nejen hlubokou roz-

mrzelost výtených tchto muž nad nkterými událostmi pi ústavu,

nýbrž bylo zajisté také znamením vcí píštích, nebo v takových

pípadech mli Šafaík a ejka velmi jemné ití. A vskutku na-

staly brzo pi museu pomry velmi nemilé.^')

Jaké to byly události minulé i píští, jež tu Nebeský jen na-

povídá, tušíme aspo z djin musejních od r, 1852. Tehdy totiž

zaala v museu povstná vláda dvorského rady a rytíe SacJier

Masocha a to nejen ve výboru musejním, nýbrž i ve sboru mati-
ním, na presidenta zvolen aklamací hrab Kristián Waldštein,

a o vci musejní poaly horliv peovati orgány úední.

Jaká atmosféra nastala potom v museu, snadno si domyslíme.

Stjtež zde aspo nkteré ukázky,

„Již mezi jednáním o vydávání encyklopaedického slovníku

ozývaly se jakési výstrahy; mluvilo se o kraji záhuby, kdež by se

museum bylo snadno octnouti mohlo. A první schzka sboru pí-

rodovdeckého dne 12. íjna 1852, v níž prof. Purkyn nkteré
poznámky o postavení ech ke slovanskému a nmeckému svtu
byl uinil, stala se pedmtem denunciací u velícího generála,

ii vc se na zlou stránku chýlila, ale byla zase napravena. Avšak

našli úadové brzo zas a asto píinu k dtkám a opatením proti

sekci této, a to hlavn proto, že do jejích schzek také hosté

picházeli . . . Následkem toho zastavila pírodovdecká sekce r. 1859

na as innost svou docela." "-)

„K návrhu Dra, Riegra vysloveny 7. bezna r. 1861 Vojtchu
Náprstkovi díky za etné a vzácné jeho dary ke sbírkám. Náprstek

sebral tyto píspvky již r. 1857 ješt za svého pobytu v Americe

pro museum, což však od agent ihned rakouské vlád co vc
nebezpená oznámeno bylo, a povstalo z toho dopisování mezi

c, k. místodržitelstvím a presidentem musejním hrabtem Wald-

šteinem, jehož výsledek ten byl, že zásilka Náprstkova ve vší

tichosti pijmouti" se smla, ale zvláštní úední prohlídce
podrobiti se musela; podkovat se. však tenkráte
Náprstkovi u e s m 1 o. " ^^)

«') Nebeský, Djiuy Musea 146,

»') Nebeský, Djiny Musea 146 a 157 si.

"') Nebeský, Djiny ISlusea 166.



Sekretástvi musejní. IJedakce Muscjuika. Nové studie lit. -historické. 109

Matici nevedlo se lépe. Vzdor loyalním projevm roku l>^54:

(album ku pítomnosti J. J. V. V. v Praze a upsání 15.000 zl.

k národní pjce) bylo Museum jistým kruhm stále nepíjemným.
Již 5. pros. 1854 došel dekret c. k. policejního editelství, jímž

se innost musejních sekcí podstatn zužuje, jmenovité pak Sboru
matinímu až do stvrzení stanov musejních všechno nakládání

s dchody Matice odnímá, výboru musejnímu odkazuje a jemu
naizuje, aby se jen písn vdeckými otázkami zanášel. Nové
obtíže nastaly i za píinou potvrzení stanov (až do r. 1861) a

svolávání hromad, ba i jméno Spolenost vlasteneckého Musea
muselo se pedlati na Museum Království eského (1854)."^) Xe
bez píiny nastala tedy ve Sboru nejistota, ba obava ped zkázou

a následkem toho i písná úzkostlivost na všech stranách. Sbor
matiný rozpakoval se asto vydati spis ne pro závadný obsah,

ale pro jméno spisovatelovo (Eieger).^^) Když pak r. 1854 uveejnil

knz Josef Ehrenberger v Musejníku lánek „O nesnázích mst
sosních'', který, a klidné dle listin psán, vzbudil nevoli policie,

napomenut nejen pisatel od konsistoe, ale také redaktorovi od

Sboru uložena nejvtší opatrnost. ^*^)

A v této trudné dob plné reakce, policie, podezení a de-

nunciace na stran jedné, sklamání, omrzelosti, tísn, nechuti na

stran druhé; ml Nebeský vésti pední eský asopis, jsoucí k tomu
pod bezprostední správou a censurou muž díve vzpomenutých

!

Byla to úloha tžká, velmi tžká, a nesnáze Nebeského byly tím
vtší, že jako musejní a matiní sekretá byl úpln závislým na
obou tch institucích, opuštných na mnoze od pátel jako ejky,
Neuberka a j. Pedstavme si jen situaci, v jaké se ocítil. Kolem
a nad ním všude samý pítel nové vlády, po r. 1848 krutjší než
kdy jindy a uprosted Nebeský, vykojený liberalismem nmecko-
slovanským, pítel Palackého a Havlíka i slovanské myšlénky.

Situace tato nebyla nepodobná situaci Palackého a Havlíkov,
avšak Nebeský neml heroické, železné energie Havlíkovy ani

nezávislosti Palackého, nedovedl v tch kritických, tžkých dobách
obejíti se bez nkterých obojatostí, které potom krut se mu po-
mstily a jejichž stín dlouho jej pronásledoval.

Bohužel máme z této dležité doby jen skrovné a také trochu

kalné prameny i nemžeme vrhnouti na život Nebeského tolik

svtla, aby stailo osvtliti aspo hlavní rysy jeho, ale nkterá
svtélka jsou tu pece.

Již vletech tyicátých a zvlášt padesátých vyskytovaly se'

po rznu hlasy nevole nejen proti „copaskému* výboru musejnímu,
nýbrž i proti ,fadesse" Musejníka. Hlasy ty, nejsoucí vždy bez

»0 Nebeský, Djiny Musea 146—148.
^^) Viz Tieftrunk, Djiny Matice str. 173.
'*) Tieftrunk 1. c. 168; srovnej také, co o censue 11. dílu Výboru z eské

literatury eeno v Nebeského Djinách Musea 119.
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práva, pirozen si vysvtlíme z tehdejších literárních pomér,
které zpsobily jisté uapjetí mezi generací starší (musejní) a gene-

rací mladší (protimusejní). V roce a po roce osmatyicátém na-

pjetí to nejen neochablo, ale naopak se zvtšilo a to jednak svrchu

zmínnými pomry musejními a jednak událostmi politickými,

v nichž generace starší dosti ijíke se postavila proti stran nej-

mladší, Fricov, na níž lplo podezení, že zavinila pouliní boue
roku osmatyicátého a tím zmaila politické nadje eské.

Pomry tyto musely piisobiti patrn na chování obecenstva

k Musejníku, které stávalo se rok od roku chladnjší, a jakož to

již bývá, piítána vina pedevším redaktorovi. Nebeskému, jemuž
vytýkána liknavost, neporozumní souasným potebám národním,

ba i jisté reakciouáství; myslíme, že neprávem.
Ml Nebeský v plné míe vlastnosti, které nad jiné inily

jej vhodným pro orgán takový, jakým byl Musejník. Rozsáhlé a

dkladné vzdlání vdecké, v nmž splýval duch antického klassi-

cismu s duchem ryze moderním, v nmž slouily se v harmonii

smr reální s ideálním, obsáhlá znalost literatur v nejgeniálnjších

výtvorech jejich, jemný cit aesthetický i básnický, jasný a moderní
názor o snahách eského národa nevytený z knih, nýbrž vykrysta-

lovaný z mohutného ducha i dlouhé zkušenosti v Praze i ve Vídni

a prostedkující mezi snahami starších buditel i mladé echie,
pátelské svazky s vtšinou starších i mladších spisovatel, bystrý,

kritický, obsáhlý duch, pkný sloh, to vše inilo jej redaktorem

nad jiné schopným, ale ovšem nestailo na pemožení tsných po-

mru, které zdrtily mnohem vtší energii, než byla Nebeského,

Havlíkovu totiž, a na zdolání pekážek, s kterými podnes zápasí

redakce Musejníka, jako s nimi zápasila i díve, na p. za Šafa-

íka. ^') Pekážky ty naznauje Nebeský po tyleté zkušenosti ve

„Slov k laskavému obecenstvu". ^^) Jsou pro literární po-

mry tak vysoce zajímavé, že musíme se po nich ponkud dklad-
nji ohlédnouti. Nalezneme také ledaco, což objasní nám situaci

a snahy jeho redaktorské.

Jako v celém život, tak také pi vedení asopisu Musejního

staví si Nebeský za heslo vlast, t. j. ušlechtilé vzdlání ná-
roda i pstování jeho jazyka, ale také vdu. Bez této každá

literatura zstává poloviatou, a on eskou literaturu rád by po-

vznesl na dstojné místo v evropské vzdlanosti. Za stávajících

pomr bylo to heslo krásné, avšak také tžké. Reakce, sklamáuí

a jiné následky roku 1848 umlely mnoho spisovatel, zhasily

zápal a mladistvý enthusiasraus jejich i obecenstva, uvolnily úzké

svazky mezi obma, založené na lásce a obtavosti vlastenecké.

Obtíže plynoucí redakci z tchto pomr zvtšila ješt zvláštní

uzpsobilost odbratel a tená i zvláštní postavení asopisu

»') Viz Pavel Jos. Šafaík od J. Hanuše (v Matici lidu 1895) str. 141 si.

»«) V . Mus. 1855. I. str. 3—8.
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Musejního, jediného v eské literatue, vyžadující na jedné stran
populárnosti obsahu, na druhé také vyššího stanoviska vdeckého.

Sjednotiti oba smry byl úkol velmi obtížný, zvlášt za tehdejších

pomr.
Jest velmi zajímavo pozorovati, jakými cestami a jakým zp-

sobem Nebeský za tímto cílem spl. Vypravují nám o tom jednak

snahy jeho spolupracovník, jednak vlastní jeho práce literárn

aesthetické, zvlášt do r. 1855.

Mezi spolupracovníky teme mnohá zajímavá jména: F. L. Oela-

kovského. Dra. Fr. Cupra, J. E. Vocela, Dra. J. ejku, W. \V. Tomka,
V. Dušana-Lambla, K. J. Hanuše, Dra. J. Peírku, E. Šobla, A.

Schleichra, V. Svobodu, Jos. Ehrenbergra, A. Frice, V. Hanku,

J. Šrtka, K. B. Štorcha, J. Malého, F. A. Petinu, K. Vinai-
ckého, K. V. Zapa, H. Jireka, J. Jireka, F. B. Mikovce, J. B.

Koínka, J. V. Houšku, K. J. Erbena, Fr. Douchu, M. Hattalu,

V. C. Bendla, J. B. Pichla a také P. J. Šafaíka, Fr. Palackého,

Dra. J. Purkyni, Frantu Šumavského, Dra. Springra a Dra. Fr.

L. Piiegra.

Jako v dopisovatelích tchto shledáváme tém všechnu re-

presentaci tehdejšího života literárního, tak také v obsahu patrná

všude rozmanitost v látce a pkná rovnováha mezi písnou vdou
a lánky populárními. Zastoupena tu filosofie, fysika, pírodopis,

aesthetika, národní hospodáství, mluvnice, umní, djepis, ale

zvlášt literatura a to jmenovit eskoskoslovanská, studiemi, jež

namnoze patí posud k ozdobám našeho písemnictví. Slovem, dle

našeho zdání patí tato doba Musejníka k nejskvlejším, zvlášt
uvážíme-li tžké pekážky, s nimiž bylo redakci zápasiti.

Tentýž cíl, zajisté vlastenecký a záslužný, mly také vlastní

práce Nebeského, vyšlé v as. Musejním do r. 1855. Mžeme si

je dobe rozdlit na skupiny. Ve skupin prvé kráí Nebeský po
stopách Dobrovského, Jungmanna, Šafaíka a j. vydavatel a biblio

grafá staroeských dél. Otiskuje totiž po rznu se vyskytající a

posud nevydané památky eské, dopluje tím a opravuje výborná
bibliografická díla Dobrovského a Jungmannovo, jež pi tom stále

má na mysli. Zásady, jimiž se pi tom Nebeský ídil, byly pi-
rozen literárn historické a téhož rázu byly také poznámky je

provázející. Týkají se totiž urení jejich stáí, v emž dovolává se

Nebeský rád „velmi opatrného, slavného, výteného Do-
brovského", vyšetují pomr k souasné literatue domácí i cizí,

význam kulturn historický a cenu aesthetickou.

Neetná ada tchto publikací poíná již r. 1848, kdy Ne-
beský podal v C. Mus. podrobnou bibliografickou zprávu o ruko-
pise neuberskéni (Zpráva o rukopise Májového snu, str. 113
až 137) s obsahem i literárn historickými poznámkami, týkajícími
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se zvlášt tak zvauého Májového sua Hynka z Podbrad,
v nmž Nebeský prvý odkryl omyl Haukv, staroeského pekladu
Dekamerouu a j.; obsahuje pak dále popis rukopisu vídenského
obsahu nábožného se známou makaronskou písní In dulci j ubilo,
pi níž Nebeský rozhovouje se o makaronismu v literatue n-
mecké a eské, a vzpomíná zvlášt starobylé písn Hospodine
pomiluj ny. ^^)

Roku 1851"") vydán týmže zpsobem zlomek veršované le-

gendy o sv. Alexiovi z pozstalosti Bokovy pravopisem pvod-
ním i v transkribci tehdy obyejné a opaten parallelami z dvou
prosaických passionál.

V úvod charakterisováu pomr naší legendy k píbuzným
zlomkm o apoštolech, umuení Páué, Jidáši, Pilátovi, sv. Duchu
a zárove zmínno vztah k literatue cizí (latinské). Nejetnji
však zastoupena tu satyrická poesie doby husitské, která ode dávna
Nebeského vysoce zajímala. ^) Zbytky satyr té doby chtl Nebeský,
jak sám piznává (. Mus. 1852. H. 75), vydati souhrnn v Musej-
níku. Otištno pouze 6 básní. -) V poznámkách k nim uruje Ne-
beský vk a pi prvé pkn nastiuje jejich význam literární i vý-

mluvnost kulturní: „Líí velmi dobe povahu onoho velkého
hnutí národu eského a onu hlubokou a skoro bezpí-
kladnou energii, jaká se v nm tenkráte soustedila, že
v pomru skromný poet lidí odolal spojeným silám celé
tém Evropy."

V dob, kdy „Hus nesml býti ani jmenován v Ilakousku, aby

opt nebyl spálen",^) jsou taková slova o husitismu zajisté zmínky
hodná a dobe charakterisují povahu spisovatele i jeho tendence.

Ješt r. 1858 vyšel poslední lánek z této ady, Bydžovští
ševci."*) Obsahuje struný úvod bibliografický, zmínku o parallelní

písni husitské Nmci sú zúfalí na Betlém bhali a vytištní

písn samé A ševcit jsú zúfalí na klášter v Bydžov bhali.

»9) . Mus. 1850. 221—226.

"">) . Mus. 138—146.

') V Kvtech Nov. 1843. 71. napsal: „Doba husitská jest doba, na kteréž

také ješté kletba spoívá, jižto snad budoucí teprve vk sejme, až pozná, že

velká myšlénka v tchto hrzách se ozývala, jako v boui hlas Boží, a že ki-ev

prolita byla v ob svtodjskou; nebo duch, který v djinách tvoí, je písný

a krvavý, on zláme a rozdrtí mnohé srdce."

^) V G. Mus. 1851. III. 114—121 Souvká píse hanlivá na Husity;
1852. I. 141—151 Verše na Husity; II. 75—80, III. 44—48 Dv staré

satyry.

') List Šafaíkuv k Pogodiuovi 25. ledna 1857.

*) G. Mus. 1858. in. 392 si.
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Skupina druliá obsahuje dv vysoce zajímavé literárn histori-

cké studie, totiž o Kralodvorském Rukopise^) a o Králi
Václavovi I, milostném básníkovi nmeckém.^)

Rukopisem Kralodvorským zanášel se Nebeský velmi záhy a

horliv, jak svdí již prvé jeho práce htenírn historické na roz-

manitých a hojných místech a zvlášt také list z Vídn z r. 1845.')

Všude tu projevuje svou plnou dvru v tuto památku eskou, líí

jeho cenu literární, historickou a kulturní, mluví o rozdílu mezi
ním a Nibelungy atd. Již tehdy vyslovil se Nebeský také o na-
léhavé poteb dkladného ro/boru RK po stránce literární, gram-
matické, kulturní, národní a t. d.

Pi píležitosti Hankova vydání polyglotty RK Nebeský sám
takovému rozboru jjipravoval pohodlnou cestu svou obšírnou studií:

„Aby se aspo nco málo stalo v tomto oboru, odhodlal se

spisovatel k lánku tomuto s tím úelem, aby se konen stal pe-
hled toho, co posud o RK psáno a bádáno je. Hlavní tedy naše
snaha elí k sebrání a sestavení literární látky, posud sem a tam
roztroušené." ^)

V tomto smru nese se také celý obšírný lánek: podává totiž

po krátkém úvodu všeobecném popis a zevnjší historii RK (jeho

nalezení, vydání rozliná, peklady, kritiku jeho textu a všeobecné
o nm úsudky), pak rozbírá obsah jeho. jak se na djinách a zkaz-

kách národních zaklád;í, a vyliuje povahu jeho básní, jejich vý-

znam a postavení v naší literární historii. ^)

Zvláštní stanovisko Nebeského i útvar látky zavinily pirozen,
že tato rozprava pi vší své dkladnosti a rozsáhlosti nerovná se

ostatním lánkm litcaVirné historickým, na p. o Alexandreid, pro-

zrazujícím stejn uence jako umlce. Ovšem v jednotlivostech

shledáváme staré ty pednosti v plné míe: obsáhlé vdomosti,
bystrou kritiku, duchaplné pojetí, široký rozhled po literární hi-

storii, obratný styl aj. V jediiotlivostech spoívá také trvalá cena
práce Nebeského i pro nás. kdož na základ nejnovjších nález
literární a grammatické kritiky máme o RK jiné mínní, než je

ml autor a skoro celá jeho doba. Nebeský totiž, jakkoli uznává,
že RK má mnoho „temných stránek", jež upímn od-
haluje, je;t pevn ])esvden o pravosti Rlv: „Každý ádek
RK je zajisté i svdkem své autentinosti a žádná kritika s to

'-) Oas. Mus. 1852. III. 127—174; IV. 129—168; 1853. I. 116— iG6 a H-
835—388.

8) C. Mus. 1854. III. 347-363.
') Kvtv st. 95.

«) Cas. 'Mus. 1852, str. 137.

*) Ukázku z této rozpravy, totiž „O historickém podklad básn Oldich
a Boleslav a jejím pomru k ostatním povstem a zprávám týkajícím se tže
události", etl Xebeskj' roku 1853 v Ueué Spolenosti (viz Sitzungs-Berichte,

1853, strana 40).

J. Hanuš, Život a spisy V. 13. Nebcsliého. g
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nebude, aby vyvrátiti jej mohla a echm vyrvati jich chloubu a

tak roztrhnouti krásné svazky duševní, jimiž, abych ekl, duch

poesie smílivý spojil prostednictvím básní tchto echa nejen

s bratry svými slovanskými, nýbrž i s národy cizími, u nichžto

snaha jeho jinak se asto potkává s odporem a s neuznáním"

(str. 130). A opt: ,Nemžeme dosti vysoko stavti cenu RK co je-

diné památky ryzí naší poesie národní; považovati jej musíme /a

poklad neocenitedlný, za zdroj oživující, z nhož okáti by ml
duch náš. pakli pvodní tvorci síla básnická v nm ješt docela

nevymizela. Jako se Homéros nazývá biblí národa eckého, mžeme
i my slavné zbytky Rlv v šetrné lásce chovati co svou malou

svtskou bibli básnickou, akoliv je co do rozsahu myšlének a co

do bohatosti názoru pi vší horlivosti vlastenecké v roven staviti

nemžeme s praotcem ])oesie ecké..." (t. 136). Jakož pak do-

cela upímn pronáší tuto svou víru v pravost Rlv, tak také snaží

se docela upímn vyvraceti rozmanité výtky památce této inné
jmenovit se strany nmeckých badatel, ne vždy prostých národ-

ních pedsudk.
Než víra v RK nepsobila pece na polemiku Nebeského

tou mrou, aby zaostoval ji tím osobním rázem, jaký na stran

obránc eských tak zhusta vynikal do popedí a podnes vyniká.

Patrné toho svdectví jest pi šetrné polemice jeho s B. Kopitarem,

u nás tehdy právem tak zle proslulým, podobn s Kopkem a j.

V téže píin jsou také zajímavý jeho výroky o Dobrovském,

jejž z pravidla nazývá slavným mistrem. '")

Mnohem temnji než o RK mluví za to Nebeský celkem

o Libušin soudu (str. 145. I.), kdež patrn mocn na psobí
zdrcující soud Dobrovského. Nedvra jeho nevyslovena sice zejm,
ale, aspo na mne to takový dojem iní, prosvítá pece; nebylo

asi také bez dvodu, že Nebeský o této památce nenapsal samo-

statného lánku, jakkolivk vc tak byla na snad po jeho obsáhlé

studii o RK ") a jakkoli z poátku snad i sám na to pomýšlel. '")

Z téhož asi dvodu jsou dosti pochybný jeho výroky o Písni

pod Vyšehradem (viz t. 145. pozn.) a zvlášt o Milostné
písni krále Václava, o níž již roku 1853 napsal v C. Mus.

str. 129: , Dvody, jež p. prof. M. Haupt uvedl, aby dokázal, že

peklad této milostné písn pochází z dob novjších, nepesvdily
nás ovšem úpln, ale bez velké lítosti se verš tchto od-
íkáme, akoliv naše literatura ne práv bohatá je na dobré

básn." '^)

Z jiných jednotlivostí podnes je zajímavá Nebeského zmínka

o básnické innosti Závise z Falkenšteina, o psobení nmeckých

'") Str. 141; srov. také str. 145, 147, 155 a

") Srovn. C. Mus. 1852. 145. pozn.
") Viz po/.n. na str. 146., I.

'') Srovn. také II., str. 138 pozn.
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minnesiiigr v Cechách, o Lachmaniiovvch studiích homérských, jež

Nebeský vysoce cení, o epice Homérov. o Kosmovi, o nmž prvý

dokazuje, že svou Kroniku pro dobu nejstarší neerpal z písni,

nýbrž z povstí porušených a i)rosaických, o nejstarší básnické form
povstí, o nemožnosti njakého všeslovanského Jazyka, o dojmu a

psobení RK na jirobuzenou národnost eskou, o tak zvaném zlatém

vku eské literatury, jejž Nebeský správn posuzuje, o eské poesii

z poátku našeho století, která, byt byla sebe etnjší, nedovede prý

nikdy vyvážiti nkolik znlek Kollárových a Lesní pannu elakov-
ského, jichž si vysoce váží, o probuzení eském pomocí archaeo-

logických a filologických studií, o Kronice Hájkov a mnohé jiné.

Pro tvto jednotlivosti má lánek Nebeského podnes svou znanou
cenu nejen historickou, ale i positivní.

Jak eeno, projevil Nebeský již v rozprav o RK nedvru
k Milostné písni krále Václava. O dv léta pozdji vrátil se

k ní ješt jednou, patrn aby šíe dokázal své mínní, které asi

zpsobilo jistý rozruch v eské veejnosti. Stalo se to Studií
o králi ^'áclavovi I., pednesenou roku 1854 v Uené Spole-
nosti^'*) a vydanou v C. Mus. 1854. Zajímá nás hlavn obsahem
svým. Týkat se pedn jedné formy staroeské lyriky, o níž Ne-
beský jinde nepsal, podruhé pak zeteln vyslovuje a odvoduje
nedvru Nebeského ke známé milostné písni Václavov.

Díve domníváno se. že eská {)íse jest vlastním originálem,

z nhož nmecká peložena. Toto mínní Nebeský vyvrací mnohými
dvody a hlavn srovnáním obou text. Kdežto V. A. Svoboda vy-

týkal nmeckému skládání nemotornost u porovnání s eským, musí
dáti Nebeský za pravdu , kritickému mistru" Dobrovskému, ne-

ohlížeje se pi tom na žádné vlastenecké lahodní, jak sám pi-
pomíná. „Náležíc zajisté nmecká píse Václavova mezi nejlepší

básn toho druhu a vyniká nade eskou znamenité. Její forma jest

bezúhonná, skladba verš umlá, myšlénky jsou jasn podány, trefn
provedeny a dmysln spojeny, kdežto eské skládání co do formy

je nepravidelné, ano u porovnání s velkou umlostí podobných
skladeb cizích skoro barbarské, co do smyslu ale nejasné a ski-
vené." A nejen to, rzné ^podivné omyly^ její zdají se býti nej-

novjšího pvodu a jen dv okolnosti zdržují tu pímý jeho soud

a odsouzení: že velicí takových vcí znalcové, Dobrovský a Palacký,

nebrali píse eskou v podezení po stránce palaeografické. a že

novjší padlatel nebyl by vc tu, nesnadnou a obtížnou, vyvedl

tak nemotorným zpsobem. „Ostatn mžeme ztrátu této básn
pro naši literaturu snadno oželeti", pipomíná významn.

'*) Viz Sitzungs-Berichte 1854, str. 80.



116 Sekretáství musejní. Redakce Musejníka. Nové studie lit.-historické.

Do skupiny tetí náleží Nebeského peklady a rozbory geniál-

ních básníku cizích, jak antických tak i moderních, zvlášt drama-
tických.

K ])rvémii druhu patí již v této dob (do r. 1855) peklad
komedií Aristofauo vých Acharnští ^^j a Rytíi'*^) a studie

o Tragickém básnictví ekii. ^') Obojí peklad opaten dosti

obšírnou pedmluvou a hojnými i)Oznámkami. Uiíazují na dobu
i pomry, kdy komedie provozována, líí politický i spolecenskv

život, z nhož vyrostla, podávají parallely z moderní literatury .i

doby, jíž Nebeský ani na okamžik nespouští s oí, popisují vznik

dramatu a zaízení divadla eckého i jeho pomr ke státu i obe

censtvu a podobné vci, jich/, teba laikovi, aby porozuml dílm
geniálního Helléua; Nebeský popisiije to vše se vzácnou objektiv-

ností, znalostí a zárovei tak duchapln a zajímav, jak to nejsme
v podobných pípadech zvyklí slyšeti. ^^)

Peklady samy nejsou úplné; nkteré verše vynechány, „jelikož

naše tenástvo nemže býti v humoru athénském o svátcích

Bakchových" (Rytíi), jiné, na p. konec „Achavnských", protože

pekladatel netroufal si pokraovati: „Mli jsme vlastn úmysl
celou komedii podat, pro množství poznamenání ale již tyto vv-

jímky tak zrostly, že jsme upustit museli od svého pedsevzetí." ^•')

Rovnž i ukonení „Rytí" nahrazeno struným obsahem.
Ve studii o eckém básnictví tragickém kreslí Nebeský

pvod a vývoj eposu, lyriky a dramatu v Hellad dle zásady, že

dílo básnické souvisí úpln a organicky s povahou asu, k ly, a

s povahou kmene a jeho pomr pírodných. kde se zrodilo a

kvetlo. Drama jest vrchol poesie, ecké drama jest zdroj a dovršení

dramatu. Jeho ideální ráz a rozdíl od dramatu moderního pkn
uren a charakteristicky pro názor Nebeského. Pak líen vznik

jeho. Vyvinulo se v náboženství, z dithyrambu, jakož i drama
stedovké a snad i indické, a to jak tragédie tak komedie Pro-

brav pak zaátky dramatu u Doru, oceuje drama attické, líí

jirovozování jeho, roucha hercíí, masky, zaízení divadla eckého,
mluví o povstné jednot místa, o choiu, jeho tancích i písních,

o rozmrech metrických. Posléze duchaplnými, veluni slovy cha-

rakterisuje život a díla Aischylova (jehož Prométhea staví vysoko
nad Fausta) a Sofoklova.

Chceme-li porozumti celému dosahu, form i obsahu tchto
studií Nebeského o hellénském klassicismu, tí-eba nám poohléd-

nouti se do dívjšího života Nebeského a jeho snah o povznesení

eské literatury a národnosti. Od prvého okamžiku, co seznámil

'') V (J. Mus. 1849 I. str. 3—36 a II. 45-62.
'«) V n. Mus. 1B50 UI. 364-399 a IV. 596-623.
") V . Mus. 1853 a 1854.
'*) Pi tom zajímavo jest skoování eckých jmen: Salamisu, Plataiy,

Belerophona, Tclephosa, Philoktetesa aj.
"•j C. Mus. 1849. II. 62.
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se s podivuhodnými výtvory heilénského genia, stal se Nebeský
nadšeným ctitelem a obdivovatelem jebo. Každá i)ráce jeho odtud

nese stopv tohoto obdivu. Nkterá nií-ta toho druhu poznali jsme
již, na p. jeho soud o Homérovi. o nmž chtl také psáti zvláštní

studii: z jinýcb pemnohých vzpomínáme zde jen na studii o Alex-

andreid, o Mastikííii a j. 1 na vliv, jakýž postehli jsme také

v Nebeského poesii a v utváení jeho svtového názoru. Stu<lium

Herdera. (íervinusa, Goetha a nmeckého i polského romantismu
takové sympatie pirozen sesílilo.

Koku 1848—49 naskytl se nový motiv: nadje, že by se mohl
státi proíVssorem ecké (a eské) literatury na pražské universit.

Od té doby poíná také systematické studium helléuské literatury,

a peklady i literárn-bistorické práce z let 1849 a si. jsou ovocem
tohoto studia. Avšak nejen tento motiv, také jiný tu psobil, motiv

hýbající mocné všemi snahami Nebeského a námi již díve cha-

rakterisovaný.

Míníme totiž jeho pesvdení o úkolu všech eských snah

a jejich cíli: Nejen zachování, ale také povznesení eské
literatury, národnosti, slovem všeho eskéiio k významu
svtodéjinnému. k významu, jakýž v djinách lidstva mli
a mají ostatní národové evropští, jakýž mli i Cechové
zalei)ších svých dn. Známe již, že Nebeský všemi silami
kcíli tomu spl, svou poesií, kritikou i rozpravami , a jeho
studie klassické mly týž smlý a vznešený motiv a cíl.

Podávají zárove pkný doklad, jak hluboce porozuml Nebeský
geniálnímu duchu Herderovu, jenž v Nmcích touže cestou se bral

se znamenitým zdarem, a jak byste z velebného proudu lidského

djinstva dovedl abstrahovati pouení nejen pro svou poesii a

svtový názor, nýbrž i pro svá díla literárné-historická.

Že správn oceujeme tyto snahy Nebeského, svdí vlastní

jeho slova: „Naše literatura a náš národ toho polebují. aby ži-

vlem klassickým proniknuty byly, živlem, kterýmž každý národ

na vyšším stupni vzdlanosti stojící vykojen jest. Klassická studia
nás vytrhla z poroby duševní a z barbarství, ona nás vedla
k svobod ducha, k isté lidskosti, ku vdám a umním,
my jsme z vtšího dílu jejich vychovanci, ano smle tvrdit

mžeme, že hlavní zárodek takka všeho, co je chloubou
-a slastí vk našich, zárodek onoho ducha vdeckého a

citu svobody, oné volnosti a rozsáhlosti snah všechny
stránky lidské bytosti soumrn obsahujících, zárodek
božského vdku básnictví a umní vyššího založen jest
v památkách ducha starých ek a íman. lovenstvo
jen k vlastní své ujm by se úpln odtrhnouti mohlo od
tchto koen novjší vzdlanosti, jelikož ducha a díla

starých klassik v mnohém ohledu pestihnouti nelze, a

oni nám vždy zstanou zkušeným a ukoneným mítkem,
zdravým kvasem a takoka omlazující lázní ducha"
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Mýlil by se, kdo by v tchto slovech hledal projev jednostran-

ného filologa, pro néjž nic neexistuje než antika, filologa, jakýchž

podnes nacházíme dosti. Rozumélt Nebeský také duchu sve doby,

ne darmo napájel se z bohatých zdroj moderních geni, již v jeho

duchu mli rovné jirávo s antickými i budovali onu krásnou hu-

manitu, pro niž Nebeský tolik obdivován. "")

Avšak nejen klassická studia vbec, také volba dél, s nimiž

seznamoval Nebeský národ eský, ízena byla pevnými zásadami,

plynoucími jednak z povšechných jeho snah a jednak z ohledu na
smutné pomry eské té doby. Vyciujeme to tém- z každé stránky

prací tchto. Tak nebylo již bez dvodu, že volil Aristo/ana,

básníka nejen geniálního, ale také politického a vlastene-
ckého par excellence, jak pi každé píležitosti rád pipomíná:

„Kdo se nedá klamati povrchem našich pomér, vidí.

že u nás by bylo dosti látky pro podobnou komedii, kdyby
sme sil mli takovou geniální mocí pekypujících a kdyby
naše doby jen tvrtý díl té volnosti snesly, jako Athény.
Vným mládím se skvoucí postavy Aristophanesových
komedií takoka až k nám se blíží a erstvý dech geniál-
nosti a svobody z nich nás ochvívá. Mne alespo v tísni

našich politických pomr, v tomto dusném oparu, Aristo-
phanes vždy oberstvuje svou volností, bujností a svžestí
ducha, u nás tak vzácnou, ano nemožnou.""^)

Ušlechtilá tato tendence, prospti literatue vlastního národa

i všemu jeho ruchu, ídila pirozen také Nebeského formu a zá-

sady pekladatelské. Všude snaží se vniknouti v duši originálu,

ne pouze slabiku na slabiku a slovo na slovo klá^^ti, usiluje na-

hlédnouti a porozumti každému citu, každé myšlénce až do nej-

hlubších koen a do nejjemnjšího rozvtvení. Proto vrnost pe-
kladu podrobuje lehkosti a plynnosti: „Mn tu nešlo o filology,

nýbrž o vzdlan obecenstvo.'*

S jakým zdarem pak povedla se práce jeho, svdí nejen obdiv

jeho souasník (V. Hálka, Ferd. Schulze), ale i pochvala povola-

ného odborníka, prof. Jos Krále, piznávajícího pekladm Nebe-
ského správnost i plynnost. Neschvaluje-li týž soudce zbytené vol-

nosti, výraz a obrat zcela moderních, jimiž se ráz staré komedie
attické ponkud stírá, dále pílišné volnosti meter po stránce

rhytmické, vysvtlíme si výtky tyto snadno jednak tendencí a

rzným stanoviskem, jednak dobou — složeny ped 50 lety — a

tak do jisté míry omluvíme tyto první pokusy i musíme jim pi-
knouti estné místo v djinách eských peklad. S jakou ojjravdo-

vostí ostatn Nebeský k svému úkolu pistupoval, jak tušil již

tehdy leckde správnou cestu, na niž naše doba teprv po dlouhém
bloudní se vrátila, svdí jeho theoretické úvahy, obsažené v úvo-

'») Viz t. 1850. IV. 597 si.

") as. .AIus. 1850. IV. 597.
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dech ku pekladm.--) Tlumoí jeho zajímavé mínní o významu
piízvuku v prosoilii antické (dle Ferd. Wolfa) a koní ocenním
jeho v literaturách moderních, zvlášt eské:

„I eština podléhá jeho zákonu, akoliv se nedá upíti, že

i asomry schopna jest, ale vždy se muže tato jen za nco
umlého, do našeho jazyka vneseného považovati,
kdežto p í z v u k dle mého zdání má do sebe ráz pi-
rozenosti a prostonárodnosti. ...Nicmén však nechci

nikterak asomru úpln v eském veršování zavrhnout a snad za-

btávat hexametr pízvukový, iiaoj)ak jsem docela srozumn, aby

toto nám a vbec celému modernímu básnictví cizí metrm se

ídilo podle pravidel národa, odkud vzato jest, a že jazyk náš se

tu odíci musí práv svých moderních a se podrobit zákonm na
jiných principech založeným. Z druhé strany má pízvuk náš bez

odporu znamenité vady, jmenovit se nedá upíti, že pro pevné
a umlé formy rozmr lyrických u Rek, jaké se i v komedii a

tragedii vvsk>tují, je píliš jednotvárný a slabý a nestaí nikterak

k nápodobnní bohatých a ukonených forem tchto. Dle mého
zdání však máme prosteilek pi ruce, ráz jeho slabý sesílit a

jednotvárnost jeho zmírnit, a sice tím, když místy, kdež toho

metrm požaduje, pízvuk s délkou se srýká, kterýmžto splynutím

obou metrických moment verš eský znamenité ráznosti, plnosti

a ukonenosti nabýti mže. Musím se arci piznati, že
jsem sám toho prostedku nepoužil v tom pekladu,
nýbrž docela se ídil podle obyejného zpsobu pi-
zvukování, ímž jednotlivé ásti sbor v porovnání
s o r i g i n á 1 e m na barbarskou n e f o r e m n o s t trpí. Kdyby
se mi jednou n a s k y 1 1 íi píležitost jj e k 1 a d y z A r i s t o -

phanesa o sob vydati, pokusil bych se njaký takový
prostedek v tom ohledu najíti."

Velmi zajímavá to slova. Svdí nejen o hlubokém studiu a

pekladatelské solidnosti,"^) nýbrž znamenit osvtlují také pomr
Nebeského k Dobrovskému, vždy bližší a bližší.

Podobné pkné stránky shledáváme i v literárn-historických

pracích Nebeského z tohoto oboru

:

„Úvody v obou pekladech jsou dobré a lánek „Tragické

básnictví ek" psán jest s dobrou znalostí tehdejší literatury,

jasn a pehledn a jest prost závažnjších poklesk. Skladatel

patrn v nm nechtl podávati nic nového, nýbrž chtl dle tehdej-

ších našich vdomostí o tragickém básnictví eckém podati o nm
jasný obraz širšímu obecenstvu a tím pro n vzbuditi zájem. To
se rau v plné míe podailo. Ponvadž od r. 1853 zmnily se naše

názory o tragickém básnictví eckém jen v menších vcech, ne-
pozbyl lánek ten až dosud ceny a s nkolika mála

*) Cas. Mus. 1850. 599—603 a 18l. III. 144.

^) K ní charaktensticky vybízel XelDeský v Kvtech 1841, str. 22.
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zmnami obstál by jako lánek p o p u 1 á r u - v é d e c k v

i nyní," vyslovuje se o nm prof. Král.

Pidejme k tomu ješt jemný vkus i bystrého ducha, jenž do-

vedl látku úpln proniknouti a pak mravní dojem, jejž Nebesky
svým plastickým obrazem veliké doby hellenské vzbuditi chtl,

i snahu jeho, aby upozornil živoící naši literaturu dramatickou
na skvlý vzor geniu hellenských (jako pozdji studií o Shakes-

pearovi a Calderonovi), a máme tento smr innosti Nebeského
dosti charakierisován.

Jinému národu a jiné dob náleží genius Shakespearv,
s jehož velikými výtvory Nebeský v téže dob seznamoval eské
obecenstvo a stavl je za vzor eskému dramatu ve studii W. Shakes-

peare. -*) Jako žák Lessingv, Herderv a Gervinusv a stoupenec

nmeckých i polských romantiki koil se Nebeský velikému Britovi

od své mladosti a pedvídal také mocný vliv jeho, kdyby známost
o nm ujala se ve Slovanstvu a zvlášt v echácli. Vyslovil toto

pesvdení své již r. 1843 v píloze Novinách ke Kvtm (str. 13):

„Shakespeare zbudí snad nejvtší úastenství u našeho obecenstva...

Kéž by také u nás tak blahodatn psobil svým obživujícím geniem!"

Pání tehdy již vyslovené, aby „i u nás nkdo pipravil mu cestu

rozborem a výkladem, aby všude našel brány oteveny", ve studii

výše zmínné splnil Nebeský sám spsobem záslužnvm a zárove
tendenním v nejlepším smyslu slova. Psal totiž se zejmým ze-
telem ku tehdejším pomrm života literárního i veejného, jehož

proudu i smru porozuml s bystrostí pekvapující:

„Máme nyní dobu, kde by jistá rovnováha mezi životem my-
šlénkovVm a praktickým po víru událostí let posledních nastati

mohla. Kde taková rovnováha a pravý pomr mezi obma se vy-

skytuje, svdí to o zdravosti a síle národa. Psobení jednoho na

druhý je vzájemné a jen proniknutím se obou mže národ pro-

spívat." Takovou blahou soumrnost vidí Nebeský u Anglian,
a nejvtší jich básník Shakespeare, „vzor ducha sahajícího vzletem

svým až k ideálm krásy nejvyšším a mužnou energií svou proni-

kajícího záležitosti vezdejší", hodí se })roto nad jiné, aby šlechtil

vkus básnický, povznesl literaturu, rozšíil její obzor a kul cha-

raktery spoleenské i politické pro budoucnost.

Sotva potebujeme pipomínati, že tato tendence zavinila jistou

nesoumrnost, neurovnanost a jednostrannost celého lánku Nebe-

ského. Pes to však patí nejen k prvým, ale také k nejdležitjším
v literatue eské. Jakkoli není pvodní, nýbrž z vtší ásti podle

vlastního piznání autorova j)ejat ze slavného spisu Gervinusova,

bude míti vždy aspo tu zásluhu, že v dob tžké pro národ náš

»*) vas. Mus. 1851. III. 122-1-tl; 1852. I. 152-lGS; II. 147-159.
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snažil se vychovávat charaktery a dále že jest prvým vdomým
projevem eského shakespearování. Shakespeare kolébal novo-

rozenou dramatickou literaturu nmeckou, jak dl Gerviuus. Tak
ml nyní s geniem hellénskym a Calderonem obrodit ubohou lite-

raturu eskou a zvlášt drama. Pokud se to Nebeskému podailo,

vypráví literární historie naše let šedesátých a následujících, po-

stihující všude vtší neb menší vliv Shakespearv (Hálekaj.).

Snahy,, které jsme vyetli z vlastních lánk. Nebeského, uve-

ejíiovaných v . Mus., obrážejí se také v neetných jeho úvahách.

Poínají teprve roníkem 1851, sv. II., kdež Nebeský vele
doporouí eský peklad Mi^nctovy Historie revoluce fran-
couzské (od J. Malého) jednak se stránky praktické a jednak
proto, „že jest pravým obohacením eské literatury,
která nesmí déle váhati u pisvojování sob tak vý-
tený cb cizích dl."

Stejným tonem provází Yojíikfiv peklad Lam artin o vých
Girondisífi, J. Palackého peložení knihy (iuizotovy O d-
jinách vzdlanosti v Evrop a Novotného jieklad JMacau-
layovy Historie Anglicka, dl pro .ii<h výteénost po celé

Evrop slavn známých a nám velepotebných Písné odsouzení

nesvdomité, povrchní práce poslední (pekladu) jest jen novým
dokladem pekladatelské vážnosti a svédoniitosti Nebeského.

Z úvah ostatních není bez zajímavosti také struný, ale vý-

znamný posudek o Erbenové Kytici (nepoilepsaný sice, ale za-

jisté pochází od Nebeského, jako/ i následující), díie vysoce bás-

nickém a národním, v nmž ukázáno „jak se onch živl, ježto se

v podáních a písních a vbi c v celém spsobu duševního života

lidu skrývají, použíti má, aby opravdové národní básnictví se \yr
vinulo". Avšak o tomto zajímavém mínní Nebeského o významu
prostonárodního podání a jeho pomru k poesii umlé promluvíme
si pi jiné píležitosti souborné.

Oznámení povstného V. Zhd-ora peklaou „Osvobodného
Jerusalema" jest opét charakteristické mínním Nebeského
o moderním hexametru a o pomru k esko- slovenskému rozkolu.

V prvé píin považuje hexameter „za cizího hosta v b.''isnictví

novjším, jenž do nho se dostal branou uenosti * a míní, že se

nehodí zvlášt do básní tak naskr/e romantických jako báse
Tassova.

V píin ílruhé uznává sice Nebeský dobrou vli peklada-
telovu, aby zabránil roztržce mezi eským západem a východem
jistými ústupky v jazyce, ale jeho provincialismy málo se mu líbí,

zvlášt když prý i bez nich upeviíuje síí starý svazek mezi echy,
Moravou a Slovenskem, jak svdí nejnovjší eská jiublikace

Štúrova (o slovanských písních národních).
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Prese všecky tyto upímné snahy o povznesení eské litera-

tury i vzdlanosti, plynoucí z hlubokého pesvdení Nebeského
i bystrého porozumní pítomnosti i budoucnosti národa, ^^) neušel

Musejník rozmanitým výtkám. Jedni s patrnou nevolí proti celé

správ musejní a s píciiutí podezení, že redakce k ní patí, vy-

týkali Nebeskému politickou obojatost a literární tilisterství, druzí

opt nebyli spokojeni s vdecky vážným smrem, jímž Musejník
se nesl.

K prvým patí nkterá místa z Pamtí J. V. Frice. Tam
totiž v díle IV. str. 367 teme, že prý „systematicky paralysoval

Sacher-Masoch sbor Musejní a Matici eskou — že pomocí pán
Tomk, Nebeských a Wocel, poslušných pokynm hr. Lva Thuna,
i vlastn téhož panošm, bratím Jireckm, vykousal z Musea
otce Palackého — zamezil vydání eské encyklopaedie atd. ..."

A jinde: „Koubek svým sokem Nebeským krok za krokem
stíhán a poboníkem Thunovým Jirekem rznými výstrahami
terorisován, netroufal si s katedry již velejšího slova pronésti,

boje se vlastního stínu." (Tamtéž 368.)

Jindy opt vytýká Fric, že „Musejník vychází práv jen, aby

honoroval práce svých 3—5 spolupracovník, kteí v praksi píší

leda pro 5— 7 odborník, kritika že tam straunická" (IV. 427 si.) atd.

Pi skrovnosti pramen nám pístupných nemžeme bohužel

vysvtliti všecky tyto výtky Fricovy a tak ukázati jejich ne-
oprávnnost vi Nebeskému, ale ledaco mžeme pece uvésti

na obranu Nebeského. Néco bylo již pipomenuto, zvlášt o obsahu

Musejníka, jeho dopisovatelích, Palackém a j.

Co se Koubka týe, musíme pi vší úct k nebožtíku Fricovi

upímn doznati, že jeho zpráva jest nepodstatná. Jiní faktorové

než Koubek zabránili Nebeskéuiu vstup na universitu, i nemohla
odtud povstati nevole mezi obma. Krom toho obrana literární

innosti Koubkovy, ^*^) pocházející od Nebeského, proti životopisci

Pospíšilova Obzoru (r. 1855) svdí práv o opaku.

Také osobní pomr mezi Nebeským a Jireky byl asi jiný

než jak Fric vypravuje; soudíme to z opposice Jirekova Svto-
zoru a Slovenských novin proti Musejníku i z podivného chování

J. Jireka a jeho pátel k Nebeskému, když vzdal se roku 18()1

redakce asopisu Musejního. Že pak Nebeský i v tžkém postavení

l)i Museu dovedl si zaciiovati vzácnou svobodomyslnost a ml
také dosti odvahy vyjáditi ji ve svých literárních pracích, vy-

cházejících v Musejníku tak úzkostliv censurovaném (viz píklad

'*) „Zdá se mi, že je to práv úel tolioto asopisu, míti dv tváe jako
.Tanus: jednu hledící do minulosti, a druhou do pítomnosti a budoucnosti;"
Cas. Mus. 1850. 221.

*«) Cas. Mus. 1855 str. 124.
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s Ehrenberkem), asto bylo ukázáno a dokázáno a také pamtníci
tch dob o tom vypravují. Pidejme k tomu zmínné již pomry
musejní i napjetí mezi stranou Fricovou a stranou starší, druhdy
musejní, zvýšené píbliy roku 1848 (srovn. Fricovy Pamti IV.

399—400), zvláštní literární stanovisko a snadno vzntlivou i ne-

dvivou povahu Fricovu, dále celou dobu náchylnou ke klepm
a pozdní složení „Pamtí" v dob, kdy na Nebeském lplo pode-

zení Tagesbotské, a jsme snad na správn stop, vedoucí k moti-

vm i k vysvtlení onch výtek a podezení projevených v „Pa-

mtech", o nichž také jinak dosti je známo, že nejsou vždy spo-

lehlivé a objektivní.

Výtky druhé ozvaly se zvlášt v „Pražských Novinách" 1853

. 78 a mly prý posléze ten následek, že založen Pospíšilv
Obzor za hlavní úasti Erbena, Štorcha a Zeleného, aby dlal
konkurenci a opposici MuscjnÍKu. '^'')

Prohlédli jsme za tím úelem onen asopis, ale nenalezli jsme

nepátelské tendence ani v programu, ani v láncích, ani v oso-

bách. Obzor, , listy pro národopis. djepis, veejný život, literaturu

a umní, zvlášt nynjška a vlasti' (pispním pp. K. J. Erbena,

Karla Štorcha, Václ. Zeleného a j. sestavený a vydaný Jar. Pospí-

šilem v Praze 1855), ml úel „pozorovati bedliv každý ruch du-

ševní, zvlášt pak literárního života našeho, pronášeti dvodný
soud o každém dležitjším výjevu na obzoru písemnictví eského,
pi tom však piln stopovati i vyvinování se cizích literatur,

slovanských i západních, jakož i výjev života národního vbec;
podávati zprávy o onch podniknutích, jež smují k poznání
zem i jejích obyvatel; popisovati cesty po vod i po zemi".-®j

Tento program nejen že nemohl eliti proti Musejníku, jak

si jej Nebeský pál právem, nýbrž naopak jej vhodn doploval.
Vysvítá to také z úvahv, kterou sám Nebeský v as. Musejním
(1855 str. 123 si.) napsal:

„Soudíce podle prvního svazku mžeme jen velice schvalovati

krásné podniknutí toto a páti, aby u obecenstva toho povšimnutí

došlo, jak v skutku zasluhuje. lánky posud podané jsou nejen

rozmanité a zajímavé, nýbrž poslouží zajisté k rozšiování pro-

spšných vdomostí a ušlechtilejšího vzdlání. Na tuto poslední

vc klademe zvláštní váhu, nebot jedna z vvtených stránek spisu

toho je ta, že nadchnut jest jakýmsi duchem vzdlanosti, což se

jak ve form uhlazené a ladné tak i v úsudcích a názorech pro-

nesených jeví, zvlášt pak vúvodním lánku: Vk náš a litera-

tura eská, jenž o ideálnjším smru a rozsáhlejším rozhledu

jakož i o jakési dosplejší pemýšlivosti svdí. Blaze opravdu

psobí na mysl tato uhlazená vzdlanost a ladnost, jaká se v celku

v láncích zraí" atd.

") J. Malý, Naše znovuzrození.
") Obzor, str. 7.
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Ale ovšem pravdou jest, /e ve Sboru matiném jednáno o této

vci, jak svdí poznámka k Tvahám (v as. Mus. 1855 str. 118)

i Slovo k laskavému obecenstvu (t. str. 1 si.), v némž zraí
se také úin Obzoru na Musejník.

Že také Obzor choval se k Musejníku d icela pátelsky, vy-

ítáme již ze zmínky, kterou provázel „Slovo" Nebeského (na

str. 145), svdící prý o jeho spanilém snažení, a z obhajování

Musejníka proti Lumíru (1854), Pražským Novinám a zvlášt

Slovenským Novinám i jejich píloze Svtozoru (Jirekovu)

a proti Wiener Zeitungu. Bylo to pirozeno, ponvadž Obzor
veden byl muži, s nimiž nejen Musejník ale i reilaktor byl v do-

brém pátelství a v živých literárních stycích, a spor nezavinily

tu osobnosti, nýbrž známá nám již záhada populárního a vde-
ckého rázu Musejníka, která theoreticky snadno se ešila, kdežto

v praksi tolik psobila obtíží, že ani píhodnjší pomry literární,

politické i musejní za relakce Vitítkovy. L"paovy, Emlerovy
nerozešily jí k obecné spokojenosti.

Život soukromý. Studie o ín, španlských romancích

a Calderonovi.

Avšak nejen nad literárním a veejným psobením Nebeského,

nýbrž také nad jeho soukromým životem zaaly se té doby hro-

maditi temné chmury. Od r. 1852 žil totiž Nebeský ve šastném
manželství s Eliškou Jungmannovou, dcerou zasloužilého proes-
sora. potom od roku 1853 editele známého vyuovacího ústavu

v Praze, na nmž Nebeský spolu s Ed. Grégrem a j. psobil.-*)

Pioku 1855 zemela mu tato první chofi na choleru, zstavivši

mu sotva dvouletého synáka, práv když psal zajímavý svj lánek
o elegii, zachovaný v jeho pozstalosti s tklivou jioznámkou:
„poslední práce, kterou etl jsem Elišce".

Zajímavá práce tato, podávající nám pkný doklad o všestr.in-

nesti Nebeského, bezdky nutí nás litovati, že více nepsal o theorii

básnictví, poetice, v níž tak bystré dovedl dogma aesthetické spojo-

vati s jevy historickými. Zstala nedokonena. Podobá se pravd,
že Nebeský zdrcen ranou osiulu ])ráce své nedodlal. Jeho mkká,
citlivá duše otásla se do nejhluljších základ jako kdysi ve Vídni,

a podlehla 0]>t zadiimivé melancholii plné žíravého bolu, zoufal-

ství, zmalátnlosti. Dojemné píjiisky v roníku 0. Mus. z r. 1855,

zachovaného v jeho knihovn v erné vazb, i dopis Krouskému
ze dne 8. záí 1855 zrcadlí nám vvrazn tuto náhuíu:

•") Privat-LeLr- uud Erziehiingsaustalt bíilicrer tbeoretiscb praktischer

hildung fiii- ;illc Stiiiide; obsahoval uižší a vyšší gymnasiinn, nižší a vyšší reálkn,

školu hospodáskou a obchodní.
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„Chci o sv. Václave k rodiftm, kde i své dít mám. Velmi
rád bych se práv nyní k Vám podíval ; ale nemohu již pijíti.

Jsou tomu zrovna tyi léta, co jsem v tch krajinách byl. tenkráte

ovšem pln blahých nadjí. Nyní je vše zmaeno! Ješt doklepu

ten život tak, jak to práv pijde. Redakci (Musejníka) složím.

Psáti víc nebudu, leda pro sebe."

Redakce Nebeský sice se nevzdal, ale v celém roníku 1855

(krom I. sv.) není až na nkteré úvahy á láuek o ín žádného

pojednání od Nebeského a teprve r. 1856 pomá opt jeho lite-

rární tvoivost, ale. a to jest zajímavé, marn hledáme studii o e-
ských literárních ])amátkách. Práce o Kralodvorském ruko-
pise a Milostné písni krále Václava zstaly do r. 1858

posledními!

Nežli však s vlastním literárním tvoením Nebeského se po-

neme obírati, nutno nám poohlédnouti opt se po redaktorské jeho

innosti v tomto období.

Jakub Malý (Naše znovuzrození str. 47 a si.) vypráví, že prý

Nebeský, sotva Obzor pestal vycházeti, upadl zcela do starých

chyb, sveden svou „obvyklou pohodlností a neomluvitelnou
liknavostí'. Výitka ta je nesprávná, jak nás pesvdí dosti

povrchní pohled na hojné a vynikající spolupracovníky Musejníka

a jejich rozmanité, cenné lánky (do r. 185S incl.) i jeho vlastní

práce. Nevidíme nikde žádného poklesnutí ani uchýlení se od zásad

Nebeského, a ve vlastních jeho láncích pozorovati to tím mén.
Hlavní z nich zstanou vždy ozdobou naší literatury, uznánv za

takovou nejen domácími znalci, nýbrž i cizími odborníky (Wolfem).

Ale také podízené, píležitostné jeho práce dlají mu est. Míníme
zvlášt Národopisné nástiny z kulturního života: I. ín<),^")

zajímavý, duchaplný lánek, podávající pkným spsobem obraz

duševního vývoje íny, jak zrcadlí se v jazyce, literatue, nábožen-

ství, ve zízení politickém i spoleenském. Rozsáhlý obzor a filoso-

fický vtip Nebeského proniká i zde všude patrn a o vcné sjíráv-

nosti jeho svdí pochvalný soud odborníka, prof. I)r. Ptud Dvoáka,
ústn mi laskav sdlený. lánek o ín jest výsledkem porad

musejních, v nichž po pání jisté ásti obecenstva jednáno o popu-

larisování obsahu asopisu Musejního. Všeckv ostatní jeho studie

berou se však cestou nám již známou: ušlechtují vkus obecenstva

i spisovatelstva k novým výtvorm, vychovávají národ i poesii pro

budoucnost a sice na nejcennjších, jinde osvdených vzorech

poesie prostonárodní, která od této doby neobyejn poutá

Nebeského.

Jak promyšlen byl tento nový si)sob a krok za krokem veden

zkušeností erpanou z djin literatur svtových, svdí úvodní slova

Kytice ze španlských romancí (str. Vil— Vlil. j. Nebeský mluví

»») V Cas. Mus. 1855. I. Gl-
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tu O Úpadku básnictví a vbec umní západních národft evropských
v 18. stol. pseudoklassickým formalismem a ukazuje, jak zvlášt
básnictví nový sevyprýštil zdroj v poesii prostonárodní: „V písních
národních zaal se zase dávno zanedbaný pramen svží
a isté poesie prýštiti. Zárove s tím zaali národové
zase si všímati dávno zapomenutých památek staré své
literatury, a z ponenáhla všeho, v emž se jejich bytost
a podstata duševní jeví... Nová vda, obdobná staré klassické

íilologii, vzrostla z tohoto snažení a jest již nvní nádherná budova.

Avšak má tento úkaz mimo aesthetickou a vdeckou
stránku ješt jinou veledležitou, an souvisí s probuze-
ním národního sebevdomí, ježto nejen píinou jeho
jest, ale z nho také zase podntu a podstaty nabývá.
Dkaz toho nám blízký uvedu ten, že Starobylá skládání a první

sbírky eských národních písní v tu dobu u nás vyšly, když duch
národní mocnji se hýbati zaal. Tak zajisté tyto snahy, jimž
z poátku emeslná uenost a panující vkus se jen po-
smívaly, staly se pedležitým momentem v literatue a

ve vd i mocnou pákou v život národním . .
."

A v témž smyslu píše Nebeský i v úvodu k Novoeckým písním

:

„Básnictví umlé, kdež rozvoj jeho saraorostle a samostatné se dje,
vyrstá z národního a na vrcholí svém zase s ním se stýká. Je
tu potebí jen ke Goethovi. Mickiewiczovi, Puškinu ukázati. Též
v naší literatue krásné toho píklady máme. A když Shakespeare
v Ofelii, Desdemon prhled do nejtajemnjších hlubin srdce ote-

víti chce, iní to písní národní. My pak Slované máme více
píin než kterýkoliv jiný národ, abychom z tchto po-
klad koistili. Chceme-li však vniknouti k pravému
poznání našeho básnictví národního a vbec celého
duševního života slovanského, musíme se též v cizin
ohlédnouti . .

."

Prvým krokem na té nové cest byla studie O španlských
romancích.^') Pro Nebeský volil práv tento druh, vyítáme
z jeho vlastních slov: ,V romancích nalezl básnický duch národa
španlského svj prvotní a pvodní výraz, ano mže se íci, že

vše, co kdy ilou a hrdou myslí i horoucím a hrdinským srdcem
rytíského a ušlechtilého toho národu hýbalo, v jeho romancích
ohlasu nalezlo. Jsout ony zajisté zpvy národními v nejpravjším
a nejkrásnjším toho slova smyslu, nebof se v nich zrcadlí povaha
a bytost, život duševní a veejný, djiny a povsti národu tak
isté a pvodn, jako v žádném jiném druhu literatury jeho." ^^)

Ve studii samé Nebeský svým duchaplným spsobera popisuje
jednak na základ vlastních studií a dojm, jednak podle cizích

"O Cas. Mus. 185G. IV. 35—78.
") as. Mus. 1856. IV. 37—38.
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pramen, Jež uvádí (hlavn F. J. Wolfa). ])Vivabnou vlast romancí,

poetické Španly, stanoví jejich význam literární a aestheticky,

vv[)ravaje o jejich tradiním uchovávání a mnní, vyítá jejich

bibliografii domácí i cizí, sleduje jejich jKivod. formu, metrm,
shledává jejich motivy a obsah, posuzuje jejich tídní dle pvodu
i obsahu i zpytuje jejich historický význam. Jemný aestheticky

cit, rozsáhlý rozhled po literaturách, bystrý soud charakterisuje

také tuto ])'('knou práci Nebeského, nad niž naše literatura podnes

nemá lepší. Slavný badatel v tomto oboru, F. J. Wolf, sím jí vzdal

tuto chválu, dav si ji peložiti do nminy, ^^i

Rozprava illustrována zárove hojnými ukázkami romancí
peložených jednak od Nebeského (12) a' jednak od C/jki/ (13), jež

potom (r 1864) vyšly také o sob znané rozmnoženy ve sbírce

Kytice ze španlských romancí. Sbírka tato vybrána z knihv

Primavera y Flor "de romances ete. par don Fern. José
Wolf y don Conr. Hofmanu (Berlín 1856), obsahuje jen staré

a historické romance a uspoádána netoliko z aesthetického, nýbrž

také literárního stanoviska. Obsahuje 24 romance v pekladu Ne-

beského a 23 v i)ekladu ejkové. Od Nebeského pochází také za-

jímavý úvod a ])0známky svdící, jak bedliv obíral se té doby

studiem prostonárodní poesie eské i cizí.

Co se pekladu týe, máme na Romancích nový doklad vzácné

pekladatelské svdomitosti a dovednosti Nebeského. Než odhodlal

se k vydání — piznává sám v as. Mus. 1856. IV. str. 52 — inil

s pítelem svým mnohé zkoušky, jmenovit s ohledem na metrickou

formu pekladu. Výsledkem pokus tch bylo, že u/ito místo šjta-

nlské assonance stídavého rýmu, a asto jen volného, jak se to

s povahou národního básnictví snášeti zdá. Nkolik romancí pie-

loženo je bez rýmu i assonance.

Peklad svj provází Nebeský páním, „aby u eského obecen-

stva výbor tento tutéž oblibu našel, jaké tyto pekrásné plody ná-

rodního básnictví v jiných literaturách našly . . . (Herderv Cid stal se

u Nmc knihou národní.) Chováme totiž to pesvdení,
že hlavn výtvory staroklassické literatury a plody l»ás-

nictví opravdu národního s to jsou. aby v dobách, kde
vkus aestheticky pobluzuje, k tomu v básnictví vedly.

což vné platnosti míti bude, byt teba na n v kolísání

literárním na as zapomínáno bývalo. Za druhé považu-
jeme za vc nutnou, aby se obzor literární u nás rozši-

oval i abychom z pramen samých erpali. Pokud naše
literatura hlavn jen k jedné cizí literatue piléhati
bude, jen s tíží nabude samostatnosti, když pak se po-

hybovati bude ve velkém oboru literatur svtových, tu
pijde sama k sobe."

**) Viz Kytice ze špauhkycli romaucí. V Praze 1864, str. XI. pózu.
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Jak tyto nadje nebeského se splnily, jaký ohlas našla jeho

práce u eských básník, vypravují nám slova Hálkova, proneseuá
v Literárním Obzoru r 1868, str. 148. a Nerudova v Poet. Bese-

dách . XVII.

Jak zahloubal se Nebeský do španjské literatury v této dob,
svdí také druhá jtho studie, vyšlá v as. Musejníai, Calderon
de laBarca — nástin literární.^-^) Nebeský charakterisuje tu mocny
rozvoj novovkého dramatu ve Francii, Anglii a Španlsku. Kdežto
však drama prvých dvou národ nachází mohutný ohlas v Evrop,
nepekroili geniální dramatikové španlští hranic své vlasti a kde
se tak stalo, nenalezly jejich výtvory velejšího uvítájií a trvalého

pohostinství v cizin.

A pece bohatstvím pedí drama španlské nade všecky a

vnitní cenou se jim aspo vyrovná, ba Goethe pronesl docela,

„že by poesie, kdyby všechna ze svta vvmizela a jen Calderonv
„Statný kralevic' zbyl, z nho nahraditi se mohla". Kde tedy

píina této neobli benosti? Nebeský snnží se k této otázce od-
povdti práv svým lánkem o dovršiteli španlské dramatiky,

Calderonovi, na jehož nejslavnjších výtvorech (Statný kralevic.
Zázraný mágus, Dva milovníci nebes, Pobožnost ke
kíži) charakterisována ta zvláštní forma a podstata španlského
dramatu. „Toto vyvinulo se totiž puvodnji a samost-dtnji než

kterákoli jiná dramatická literatura novjší z vnitní povahy ná-
rodní, a pro tento samorostlý vývin nabylo tak zvláštního rázu
a sloueno je z takových živl, že jinému národu velmi tžko je,

v n se vpraviti a úpln jich pojmouti."

Obsahu a aesthetickému i kulturnímu rozboru zmínných dl
vnována vtší ást rozpravy a jen strun odbyt (podle Ticknoia
a Sihacka) život básníkv a bibliografie jeho výtvor.

Sotva teba pipomínati, že i tato práce nebyla beze vztahu
k domácí produkci dramatické; že nalezla ohlasu, svdí nejen

studie, ale také peklady ze španlské literatury dramatické a

zvlášt z Calderona, uveejované záhy na p. Stanlxovskijm, jemuž
Nebeský sám byl pomoen pi pekládání . . .

Listy Thorsonovy z roku 1858—1859. Polemika s J. J. Ha-

nušem. Affaira „Tagesbotská".

Krátký, ale vysoce zajímavý pohled do soukromého života

Nebeského na konci let padesátých otvírají nám ti nmecké do-

pisy Eug. Thorsona Nebeskému. ^^) Thorson, narozený v Dánsku

') Cas. Mus. 1858, II. 212-221 a III. B75 -391,
'^) Z Krakova 16. dubna 1858; z Báské Bystice 27. záí 1858; z Kodan

28. íjna 1859.
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asi v letech dvacátých nebo ticátých, studuje horliv slovanské

jazyky a literatury, zavítal na jae (nebo díve) r. 1858 také do

Prahy. Na konci bezna neb zaátkem dubna odjel do Krakova
a pobyv i v jiných mstech polských, navštívil Tatry a pes Bá-
skou Bystici odjel do Pešti a Vídn. Na podzim t. r. vrátil se

do Kodan.

Svým studiem, v nmž všude probleskuje upímná sympathie

ke Slovanstvu, vysokým i rozsáhlým vzdláním, svou duchapluostí

i milou hovorností získal si Thorson v Praze záhy pízn praž-

ských literátv a uencv, kteráž pi Nebeském vzrostla až v d-
vrný pomr pátelský, pro povahu Nebeského té doby velmi

charakteristický. Svdí o tom hned prvý list, kde Thorson pi-
znává, že prvý jeho dopis ml být Nebeskému, a na konci píše

:

„A nyní koním, milý píteli, tím, ím jsem ml vlastn zaíti,

srdeným díkem za Vaši laskavost a Vaše pátelství i za píjemné
hodiny, které jsme spolu strávili a které, doufám, nebudou po-

sledními. Neuplyne ani den, abych se netšil na naše shledání.

Žijte blaze, a až jednou budete mít chut a píležitost, vzpomete
si na mne nkolika ádky. Váš vždy oddaný ..."

Rovnž v list z 28. íjna 1859: „A nyní, milý píteli, musím
pro tentokrát ukoniti. Toto jest, nemýlím-li se, tetí nebo tvrté
psaní, jež Vám ])íši, kdežto od Vás nedostal jsem ani ádky. Po-
dle toho máte znaný dluh splatiti, i doufám, že budoucn již za-

nete mn spláceti dlouhým eským listem. Žijte blaze, milý

píteli ..."

Nepochybujeme ani dost málo, že uvedená slova jsou ním
více, než pouhou listovní zdvoilostí; podle všeho tonu i obsahu
listu jsou zajisté výlevy upímného pátelství a tím nový paprsek
vrhají na povahu Nebeského, od r. 1859 tak nesdílného. O tom
máme ostatn také jiné svdectví v týchž listech. Vraceje se

z Vídn dom, zastavil se Thorson v Praze a byl vítaným hostem
Nebeského. V list z Kodan vzpomíná na ty chvíle slovy cha-

rakteristickými nejen pro sebe, ale i pro hostitele: „Pedevším
musím Vám, milý píteli, srden podkovati za všechnu Vaši

pívtivost a pohoátinství za mého pedposledního i posledního

pobytu u Vás. Ty poslední dva dni byly mn nad míru píjemný,
za zvlášt Vám mám dkovati. Kéž bych byl jen mohl podle

Vašeho vlídného pání svj pobyt o krátkou dobu prodloužiti!

Nic by mn nebylo vítanjší a píjemnjší, avšak ,fata trahunt".

Doufejme pece, že nám budoucnost ješt popeje nkolik veselých

a píjemných hodin spolu stráviti. Tento dvojí ráz mla aspo
naše poslední hostina na rozlouenou Šlo to vesele, že? Tak bych
rád býval pi tom ! Veselý zpv a pátelský rozhovor, tot vždy mj
živel a pi tom rád vždy pobudu. Jestli pak milé ,pivo' vstoupí

trocliu do hlavy, co z toho? Tu ukáže se každý, jakým jest. Tu pro-

bleskne pátelské smýšlení, dobromyslný humor, veselost mnohem
J. Hanuš, Život a spisy V. B. Nebeského. 9
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zetelnji, ovšem jen mezi vzdlanými a stejn smýšlejícími páteli.

Do smrti nezapomenu na ten veer!"

Vedle tchto dvrných pátelských projev nacházíme také

nkteré jiného, ovšem píbuzného rázu. Nebeský totiž asi hlavn
zasvcoval Thorsona do studií eských v Museu, opatoval mu rzné
pomcky literární, ba vyžadoval si od nho i zprávy pro asopis
Musejní, zvlášt o jeho cestách po Slovanstvu.

Thorson naopak snažil se jeho sympathie k sob rozšíiti na
celý svj národ, získati jej a jeho pítelkyni Nmcovou pro lite-

raturu dánskou. „Bylo by mn zadostuinním," píše o tom z Ko-
dan, , kdybych Vás získal pro naši literaturu. S eí pjde to

mnohem lépe, než si myglíte . . . Pište mi nco o literární innosti
u Vás! Já jsem již pes rok Vašemu literárnímu životu tém od-

cizen. Zde jsem docela isolován, neslyším takka ani hlásku ze

slovanských zemí, leda co oznamují mn laskav moji pátelé.

A k tomu ješt tak málo nadje, že se to zlepší. Než i kdyby
snahy usilující o to, aby naše literatury vzájemn se piblížily,

uenesly hned ovoce, nebudou pece nikdy docela marnými. Budouc-
nost jist se njakého ovoce doká. Néco jsem pece jen u nás

dovedl . . . Slovauská literatura jest tak bohatá a v mnohých sm-
rech tak bujará a pvodní, slovanská budoucnost tak slibná, že

stojí to za práci, nasaditi své síly Da to, abychom pivedli ostatní

indogermánské národy k lepšímu, hlubšímu porozumní celého

slovanského života i práce."

Sotva se klameme, pisuzujeme-li aspo nkteré motivy tchto
zajímavých projev nejlepšímu píteli Thorsonovu v echách, Ne-
beskému, který asi motivoval také jiné místo v dopisech Thor-

sonových, jednající o úkolu souasné literatury eské: „Literární,

vdecká práce zdá se mi pro tu chvíli býti pedním úkolem eským.
Výborné památky staré zachovávati lidu v erstvé pamti, pokud
možno výborná díla nová vyvésti, národní život síliti, tot další,

budoucí úkoly. Jest to krásný cíl ... Vy máte krásný úad, milý

píteli, jako redaktor prvého vdeckého asopisu své vlasti. Pra-

cujte ile i zmužile dále, než pijde noc, kdy nebudeme moci

pracovati !"

Také o zamýšlené cest Nebeského do Tater, kterou s Erbenem
a Sucheckim chtl podniknouti na jae nebo v lét r. 1858, o za-

mýšlené cest do Kodan r. 1859 dovídáme se z list Thorsono-
vých a vedle toho o hojné ad pátel Nebeského. Jmenují se tu

Hanka, Erben, Dunder, Tomíek, Náprstek, ejka, Vocel, ílattala,.

Wenzig, Zap, Nmcová.

Jak klidn stojí ta jména vedle sebe, a pece práv tehdy

divný proud hokosti poal se mezi n rozlévati, a o rok pozdji
sotva by byl Thorson našel kruh jejich plný. A nejen to. Sotva.
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také byl by závidl Nebeskému krásné postavení jeho pi Museu
a Musejním asopise!

Ze dvou sob blízkých zídel prýštil onen proud hokostí, jenž

záhy zaplavil všechen literární i soukromý život pražský r. 1858:

z literárního asopisu Kritische Blatter, redigovaného tehdy

I. J. Hanušem, a z politického denníku Tagesbote aus Bohmen,
ízeného D. Kuhem. Ohlédnme se nejdíve po prvém sporu. Zrcadlí

se ve dvou brožurách od Hanuše a Nebeského.
Prvá nadepsána DieStellung der kritischen Blatter filr

Literatur und Kunst zu einer Fraction der neubohmi-
schen Literatur. Ein Culturbild mit einem Schattenrisse von
L J. Hanuš. ^^) V brožurce této charakterisuje Hanuš úkol a cíl

svého listu i uspokojivé výsledky, jakých se dodlal v Kakousku.
Jen malá frakce novoeské literatury neschvaluje prý smr

ten, „na štstí z dvod docela nevdeckých, ano nedstojných,
jak již zmínno bylo v Kritických listech, zvlášt v . 20. ve lánku
,Die Kritik und der gesunde Menschenverstan". Aby tedy tuto

frakci v pravé její podstat vylíil, nastiuje práv tento kulturní

obrázek, jenž objasní prý tuto frakci vbec v jejím historickém

vývoji, a zvlášt na jednom píklad nové doby.

Hanuš líí nám pak idylické literární pomry v prvých dvou
desítiletích našeho vku, které vážné a písné kritiky nedopouštly.
Avšak již r. 1837 Palacký jako redaktor Musejiiíka žádal ve vší

literatue a také v kritice obrat. Než jakkoli od toho již 20 let

minulo a literatura znamenitého stupn dosáhla, v kritice posud
nepokroeno. „Ovšem, pokud on (Palacký) a po nm Šafaík re-

digoval asopis Musejní — druhdy ústední orgán eské literatury—
brán zetel v nm na nejvýznanjší zjevy evropské a zvlášt slo-

vanské literatury, a referáty i kritiky pošinovaly plody eského
písemnictví mocn do živého proudu evropského literárního života,

ano také pod jejich bezprostedním nástupcem vyprýštil se sem
tam svží pramen; než ím. více blížíme se pítomnosti,
klesala i klesá kritika v echách pod každé dovolené
niveau." Sotva teba pipomínati, že hrot Hanušv míí tu na
Nebeského, redaktora Musejníka.

„Po renaissanní epoše jednoty," pokrauje Hanuš, „pišla
epocha rozdvojení, jež subjektivn asto bolestn psobila, budíc

nepátelství a strany, kteréž si navzájem neoslazují života, avšak

objektivn nutnou a prospšnou byla, ponvadž všechen život vyvíjí

se jen v rozdílech, ano v protivách. Díl eské literatury pimknul
se k literatue evropské a prodlávaje s ní všecky fase rozvoje,

vyšinul se ke znamenité výši. S nimi souvisí elná jména Safa-
ika, Parkyn a Palackého, k nim pidaly se i síly nejmladší.

ást druhá tchto mladších muž, mezi nimiž jen ješt jediný

ze starých se nachází (totiž Hanka), kteréhož za to mladší jako

") V Praze 1. ce. 1853 (datum otisku!).

9*
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fossilního svtce ctí, ustavila se bhem 4. a 5. desítiletí našeho
vku v retardující clique literární stagnace, a to jest naše zmí-

nná frakce, v níž vládne všemocná kamaraderie, jak dobe ekl
Miklosi Tito oddlili se od evropské a zvlášt nmecké osvty
i byli mezi nimi lidé, již žádné nmecké knihy netrpli ve své

knihovn.
Oblaží-li nkdo z tchto bratí svt njakým dílem, zavzní

])Ochvalné trouby nad ním — ale kritika nesmí se ozvati. Poet
tchto bratí není ovšem veliký a stále se menší, ale jsou ješt
dosti mocní, zvlášt proto, že každého svého odprce terrorisují

vším možným.
Ovšem jsou mezi nimi také výborné hlavy. Jedny sem za-

hnala obniezenost, druhé božská lenost, tetí prospcháství.
Jedním význaným z nich jest prý také K. V. Zap. V Pam.

archaeol. a místopis. (1858. III. 2. na obálce) ozval se totiž Zap
proti posudku Kritische Blátter (. 19. str. 132.) vyítaje Hanušovi
mezi jinými vcmi, že snižuje ped nmeckým obecenstvem eskou
literaturu, že šetí jen tch spisovatel, kterých se bojí neb o jichž

píze se uchází, že je nepoctivým odpadlíkem zastírajícím se

pláštm líeného horlení pro pravdu a prospch literatury atd.,

výtky z ásti oprávnné, jak jsme se pesvdili touce Kritische

Blátter za jeho redakce.

„Takovýchto výplod této frakce," odpovídá Hanuš, „máme
již nkolik. Oni podezívali Miklosie z plagiátorství na Kopitarovi,

že musel se ohraditi spiskem Uiber Herrn W. H. Albernheiten

und Liigen (Slov. Bibl. I. 267—321), kterýž Hanku literárn zabil,

jakož svdí mezi jiným to, že Uená Spolenost neváhala potom
jmenovati Miklosie svým lenem, že prof. Hofler naleznuv praž-

ské hlaholské zlomky svil je Šafaíkovi, ba že samo eské
Museum muselo nedávno pedsevzíti operaci pro V. H. svrchovan
dtklivou (ohledání Milostné písn krále Václava), ba my pro-
rokujeme docela, že tato první operace nebude poslední,
nýbrž že podle nov objevené léivé methody Sickel-
foucardovy teprve hlavní operace pijde. A to zcela pi-
rozené jest, nebot co se zdá, není vždy pravda. (Schein kann ja

nicht immer fot sein.)"

Po té iní Hanuš rzné výtky Zapovi, výtky nezcela prosté

sofistiky, ba i denunciace na Zapa a Vocela atd.

Polemika tato nezstala ovšem bez odpovdi.
Nebeský, také jeden z napadených, ozval se nejosteji brožur-

kou, anonymní sice, ale tak zejmou pece, že jméno skladatelovo

záhy ve známost vešlo. Jest to Aristarchus redivivus. Ein
oíienes Brieflein an dr. J. J. Hanuš. ^")

'•''') Ein klciner Jux in 1000 P].\emplaicn zu Einem Grosclieu. Zugleich
eine nothweudige Beilage zn den „Kritisclicn Blattcrn". (str. 8 in 8") Prag.
Im Jaliro I. der Ilanušisclien Kritik.
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Již motto zrcadlí dobe náladu, jíž celá odpov zbarvena:

„Za groš ta junda stojí." (Alter Spruch)
„Ba za dva!" (Ein neuer Philosoph)

„Ungliickselig Flótenspiel!"

(Dr. Hanuš nach Dr. Scbiller.)

Pak pokrauje:

Pane Doktore! Vy jste tedy ten, který v Praze založil nestran-

nou a svobodomyslnou vdeckou kritiku a ohradil jste se jmény
znamenitých iiiužfi, Šafaíka, Palackého, Purkyn, Miklosie, Hat-

taly, ano i J. E. hrabte Thuna, kdežto na druhé by byla frakce

novoeské literatury? Nebeský porovnává jej jednak se Saulem
mezi proroky, jednak s kadidelníkem, jenž v hustém koui kadidla

snadno se zdá jedním z knží.
Na to pokrauje: Vy tedy jste zavedl v naší krásné Praze

svrchu zmínnou kritiku? Ve svém list píliš asto jste to tvrdil,

i nemžete tedy le pisvditi.
Z Vašeho listu s dfistatek víme, že byste byl s to psáti kritiky

o všem možném i nemožném a ješt teba o nem. Ale nco Vám
pece schází a to Vám škodí. Pamatujete se, že jste zkesal
Wenzigiiv peklad jedné eské básn? Pan Wenzig Vám ukázal,

že takový peklad nikdy nikde nevyšel — a Vy jste i sbírku

jmenoval! — a co Vy jste vyzván od nho prohlásil? Ze Wenzig
v obecném smyslu má pravdu, Vy pak ve smyslu vyšším, protože

Váš soud zstal neporušen ! ! ! Tak chcete se z oka vyvléknouti?

To nejde se zdravou kží, tu uvázne celý kritický talár, a Vy jste

zcela nahý! O Aristarche redivive!

Ale ani po tom jste nezmoudel. Naopak. Mnoho lidí kritiso-

valo již knihy, kterých neetlo, práv jako Vy, ale ti byli chytí
a znali aspoii tituly knih recensovaných, a to práv je, co Vám
schází. Nebeský ukazuje to na píklad s Dr. Petržilkou velmi

frapantn. že Hanuš, „grosser indoeuropilischer Philolog, kolossaler

Slavischer Runeufnige-Loser und unsterblicher Cyrilloglagolita, ein

angeblicher Nebenmann von Šafaík und Miklosic"*, nejen neetl
knihy, nýbrž ani nevidl, ba ani titulu nerozuml a holý nesmysl
napsal, aby se stal tvrcem nového druhu svobodomyslné a ne-

stranné kritiky. Ale to by nebylo ješt nejhorší. Zpsob, jakým
tuto hroznou nevdomost a neodpustitelnou lehkomyslnost v kriti-

sování zastíci chtl, to nemže mu Nebeský odpustiti, zvlášt

proto, že ani dále nemlel, ani se nepolepšil.

Upozornn totiž njak na svou chybu, vymlouval se Hanuš,

že pi korrektue zapomnl vložiti celou ádku, která vypadla.

.,Z dešt pod okap," volá Nebeský. „Nemožno pro to a pro to! To
by musily litery býti živy a pak by udlaly bez Vás lepší kritiky.

Za druhé bylo by to ješt vtším nesmyslem než nyní. I nenašel

byste lovka, který by Vám to vil, kdybyste byl Ahasverus H.
Criticus."
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Avšak ješt jeden píklad. Zuáte básn od prof. Uhlíe? Ovšem,

ekuete, psal jsem o uich dlouhou kritiku (Kritische Bliitter 1858

. 29.) pro svých 80 abonent. Tam teme: Herr Uhlí theilt seine

Gedichte in Gelegenheitsgedichte, Minnelieder, Friihlingslieder,

niichtliche Gesánge, dialogische Blátter (listy rozpravné). Opt jste

neetl knihy, a abyste se tím více blamoval. pidal jste ješt eský
titul. Pece listy rozpravné jsou zvláštní ironií osudu pravým opakem
dialogických básní, totiž básn epické! etl jste patrn njakou
eskou recensi a pekládal asi tak pkn jako Hrad Lipnický na

Burg Lipnický! . . .

„Nyní s Bohem!" koní Nebeský. „Chovejte se dobe, jinak

chopíme se Vás ješt jednou, ale pak do opravdy. Víte, že máte
na svdomí ješt mnoho kritických a literárních hích, pro nž
po druhé tak lehce neproklouznete jako dnes. Proto jen z ticha!

jinak uvidíme se opt u Filipp ..."

Probíráme-li dnes celý tento spor chladnou myslí, shledáváme

ovšem kus pravdy na té i oné stran, avšak na stran Nebeského
jest rozhodn pevaha. Kritische Blátter nemly všech tch do-

brých vlastností, jakéž Hanuš vyítal, ani polovic, a jmenovité

duch jejich byl tak pramálo eský a vbec slovanský, že nikterak

nedivíme se, když budil odpor. Dokladem toho jest vedle celého

obsahu Kritische Blátter spor Hanušv se Zapem.
A že také kritika Hanušova a jeho druh i pes svá „drastická"

porovnání (s husami kapitolinskými) nebyla práv vzornou ani hlu-

]3okou, svdí jednak pravdivé vvtky Nebeského a jednak dra. Náje

posudek almanachu Máje (v Kritische Blátter 1858. H. 260—262),
odsuzující zcela i práce Barákovy, Hálkovy, Nerudovy („protivné

humoristické pohrávání s lidskou bídou"). Svtlé a j. a konící:

„Tak má tento Máj práv tak málo poeticky teplého dechu, jako

náš skutený máj jen skrovnými paprsky nás ohál."

Jak mocn psobila ostatn Nebeského brožura v eské veej-

nosti, vidno z toho, že Kritické listy Hanušovy na dobro zabila.

Od té doby pestaly vycházeti . . .

Daleko významnjší jest událost druhá. Souvisí s pedešlou,

ale podivnou hrou osudu líen tu v téže dob dvojí kontrast v po-

vaze Nebeského : Hanuš stotožoval jej s planým, nabubelým vla-

steneckým chauvinismem, zde pak mél Nebeský opt býti zrádcem

národa anebo ním podobným; onen ml jej za lena vlastenecké

cliky, jdoucího ruku v ruce s Hankou, zde pak ml býti najednou

zuivým nepítelem Hankovým, jehož prý chtl strhnouti s biblio-

tékáství (J. V. Fric) ...

Abychom nevytrhli tuto záležitost z tehdejších pomr, nutno

nastíniti dvma, temi rysy její pozadí.

Podivné chmury poaly se hromaditi nad Museem od té doby,

co patrn dokázána podvrženost Milostné písn Václavovy.
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A jmenovité na Hanku, bibliotékáe musejního, padal jeden

blesk za druhým. Miklosió již dávno otásl vdeckou autoritou

jeho, a r. 1858 nahromadilo se takových událostí hned nkolik,

jakoby za odpovd na poctu, kterou 16. záí 1857 pipravili Hau-
kovi návodem Nerudovým mladší spisovatelé albem básní.

„Neue Preussische Zeitung pináší od nkteré doby," píšou

Hanušovy Kritische Bliitter 1858 I. 23. (v lednu), „dopisy z Prahy,

které se všemožn snaží, aby vzbudily sensaci rQznými paradoxy,

zprávami, podezíváním pražských eských spisovatelv a nízkým
napadáním. V jednom z posledních ísel dostalo se také starému,

zasloužilému bibliotékái V. Hankovi té cti, že tímto zpsobem
byl zneuctn od pražského korespondenta; ba dopis ten oso-
buje si docela právo prohlašovati nepochybnou p o d

-

vržen ost Rukopisu Kralodvorského a doporuovati
,eské akademii' autority k optnému prozkoumání téže
památky."

A v týchž listech teme o nco pozdji (1858. HI. str. 141.)

slova I. J. Hanuše, prohlašující pímo formální (nikoliv reální) pod-

vrženost Libušina soudu a jinde (1858 II. 240 ) charakteristickou

illustraci téže poznámky: , Praví a solidní pátelé eského musea
a eského národa vbec nemohou dosti vdni býti p. Fejfalíkovi

za to (že odkryl padlání Písn Václavovy), nebot istota jest pl
života, pravil Herkules, když istil jisté místo." ^®)

V témž smyslu prohlásil se Hanuš také v brožurce výše zmí-

nné, pipomínaje, že jest na ase, pedložiti otázku pravosti

nkterých staroeských rukopis ped forum vdeckého obecen-

stva, aby podezení, jež tak tžce a nespravedliv tíží eský národ,

déle ho netísnilo k vli nkterým osobnostem.
Výmluvná, zetelná tato místa sotva potebují vysvtlení. Jen

najedno v nich upozorujeme:
Projevy nepízn vycházejí tu vtšinou z kruhv eské ná-

rodnosti cizích a stíhají nejen Hanku, nýbrž také ostatní

personál musejní a také Nebeského.
A z týchž zdroj, s touže tendencí vyplynul podle našeho mí-

nní také anonymní feuilleton Handschriftli ch e Lgen uud
p a 1 a e o g r a p h i s ch e \V a h r h e i t e n ,

^^) který tu pedevším se

nás týká.

Vtipným, nkdy až satirou broušeným pérem líil tu neznámý
pisatel nepknou historii nkterých známých padlk, totiž Mac-
phersonova Ossiana, nmeckých Gebet-, Zauber- und Spruchformeln

a Simonida. To však byl jen úvod k ásti další a hlavní, v níž

„obrací se spisovatel k pozorování literárn historické mystifikace,

která, jakkoliv se udala ped našima oima, pece práv mezi
námi posud píliš málo povšimnutí dochází". Mínny tu známé

'*) rozumj chlév.

''} Vyšlý v asopise „Tagesbotc aus Bohmen" v . 276. si. r. 1858.
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památky: Píse krále Václava, Píse pod Vyšehradem,
Libušin soud a Libušino proroctví.

Podezení své, vlastn pesvdení o padlku, zakládá spiso-

vatel pi prvé písni na rozbor Palackého a zvlášt Fejfalíkv a

Hauptv, pi písni druhé na palaeografii a soud Semberftv. Za to

šíe rozebírá Libušin soud. Jsou prý o nm ti mínní: Jedni

(Dobrovský, Kopitar, Palkovi) mají jej prost za padlek. Druzí

pipouštjí padlek jen ástený: mají totiž rukopis za pravý, ale

piznávají, že pozdji opravován, aby se zdál starší. Toto mínní
jest veejným tajemstvím jisté strany anonymní. Posléze trefí mí-

nní (Hankovo, Jungmannovo, Svobodovo, Palackého a Šafaíkovo)

ví v památku beze vší výhrady.

„Nechceme odporovati," pokrauje pisatel, „že v otázkách diplo-

matických hlasy Palackého a Šafaíkv mnoho váží, ba chceme

také rádi piznati panu V. Hankovi, že svou velikou inností, ja-

kouž ode dávna rozvinul v badání rukopisném, získal si znamenité

zásluhy a vážnosti u etných svých pívržencv; než ani Palacký,

ani Šafaík nebudou si pikládati palaeograíické neomylnosti po

zkušenosti s Písní milostnou a Vyšehradskou ani pi Libušin
soudu. — Na to probírána zbžn stránka palaeograíická (pergamen,

inkoust, písmo), jazyková (dle Dobrovského a Kopitara a [)roti

Palackému a Šafaíkovi) a posléze obsah. Pisatel pipomíná mezi

jiným, že v dob nejstarší znají národové jenom epiku, která op-
vuje události nejmocnji psobící na jejich smysly (velké války,

rány osudu a pod.). V LS však prý jest théma spíše dramatické,

totiž soudní spor. I kdyby to byla jen scéna delší básn, jak se

o LS íká, nemohlo by prý pedcházeti nic jiného nežli svár bratí

a shodnutí, aby je Libuše rozsoudila. Následovati pak musilo bu
smíení nebo pokraování sváru, tedy prvky vesms neepické,

leda bychom chtli naivn viti, že Nmci zaali válku, aby od-

souzenému bratrovi pomohli k právu! Spíše prý celá báse vybízí

k domnnce, že mlo se se stanoviska moderních právních djin

nabýti poetické verifikace pro vlasteneckou hypothesu, že již nej-

starší doba národa eského chlubiti se mže existencí

spoádaného stavu právního a tím i nárokem na rela-

tivní kulturu. K tomu také kontrast mezi nmeckým a slovan-

ským právem, tu vyslovený, budí totéž podezení a také tajemné

zaslání, a posléze Dobrovský, jenž pímo ml Hanku, Jungmanna
a Lindu za padlatele. — Pisatel nechce tak kategoricky držeti

se uritých jmen, za to však klade energický draz na to, že Do-
brovského odsouzení LS pes všechen boj posud nikým vdecky
nevyvraceno, ani Palackým a Šafaíkem. Naopak práv nyní po-

zvedá se vždy více hlas, které totéž stanovisko zajímají k LS jako

Dobrovský. K umlení tchto hlas jest jen jediný prostedek: celý

proces podezelé památky ješt jednou pedložiti tribunálu vdy
k optné revisi. Prostedek ten jest na snad: pro váhají obhájci

LS sáhnouti k nmu? Mlo se to státi hned po výroku Dobrov-
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ského. Pro si Hanka dal líbit takové podezení, pro ze strachu

ped Dobrovským skrýval se s rukopisem? — .Tato ti fakta do-

cela staí ku potvrzení existence literárního Cagliostra, kterýž

sám, anebo pravd podobnji s nkolika pomocníky provedl ne

práv zdailý umlecký kousek: citoval totiž za bílého dne pítom-
nosti palaeografickou magií duchy staroeského básnictví. A že

zaklínání nebylo žádným švindlem, dokázal mág nejen erné na
bílém, nýbrž také zelené na hndé žlutém. Avšak duchové staro-

eského básnictví rozplývali se v moderní páry, peludy (Dunst-

gebilde) a zelenožluté dkazy dotvrdily více než dosti, že písaská

škola staroeská, stanovená Šafaíkeni a Palackým, kvetla vlastn

v XIX. století. Kvetla? Ovšem; nebot aby se tvrzení o jejím mo-
derním rozkvtu nezdálo píliš smlým, musíme vdti, že mezi

r. 1820 až 184.0 krom tí výše zmínných vytvoila tolik staro-

eských rukopis, že bylo možno udržovati formální jejich export do

jistého severního velkomsta, zvlášt zaujatého pro knihovní cimelie."

Sem patí také Šafaíkem odsouzené Proroctví Libušino.
» Akoli zpráva o nm i rukopisech ve vší tichosti oiJsouzených

nepronikla v širší veejnost, zstává pece nicmén pravdou, že

staroeská písaská škola svou psobnost organisovala velikolepým

zpsobem a rozvinula smlou produktivnost. Kdo však z nás všech,

kteí nepatíme k zasvcencm této písaské školy, dovede pro-

hlédnouti tajemství její? Kdo mže sji.stotou naznaiti hranice,

u nichž pestává systém jejích klam? Kdo mže stanoviti í-elné

množství jejích literárních falsitikát? Kdo za to ruiti, že pode-

zelá ona škola nestojí v pomru obecné, akoliv také anonymní
matky ke všem staroeským rukopism, objeveným od r. 1817?
Ano musíme to zde, jakkoliv srdce se zdráhá, oteven vysloviti:

ani Kralodvorský poklad není prost onoho podezení, jež budí,

ba vnucuje nám analogie tchto píklad; musíme to, teba ne-

radi, pece bezohledn vysloviti: také v našich oích otásla moc
oné analogie vážností KK."

K tomu podány nkteré dvody: RK vycházel zárove s pa-

dlky v té form, jakoby se mlo podati Corpus poeseos vetero-

bohemicae. Básn jeho jsou, jak vbec známo, bez výjimky lite-

rární unica. Jsou-li pak — jak se pedstírá — skuten starými

básnmi, které zaznívaly z úst národních pvc a tím také druhdy

mezi lidem, jak dá se potom vysvtliti, že krom RK nic se ne-

zachovalo? K tomu to spolené nalezení s Vyšehradskou písní!

Také forma moderní anthologie jest podezelá. Podle kapitol RK
bylo toho tak mnoho, a pece nic se nezachovalo! Nemén pode-

zelé jsou historické motivy (vlastenetí rodové šlechtití ve spolku

s lidem), osvžování písma od Hanky (dle svdectví Nebeského
z roku 1853), nedvra Fejfalíkova porznu vyslovená, Sicklova a j.

„Když pak uvažujeme, že RK od prvého objevení roku 1817

nebyl posud zkoušen, že nedvra v nj opt a opt vyslovena, že

nedávno uinný návrh ke zkoušení jeho pravosti na píslušném
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míst byl skoro odmítimt: máme, doufáme, plné právo k otázce: pro
se odporuje všem tmto vyzváním po zachránní cti literárního

palladia, tak na snad jsoucím? Dovedou-li jen celé a zdravou
vlí konané iny získati sympathie jiných, bude míti již rozhod-

nutí, pohlédnouti pravd — at je jakákoli — v oi, smiující moc
takového cekho a zdravého inu!"

Na tento lánek odpovdl, jak známo, Palacký v Bohemii
velmi oste a trochu autoritativn, k emuž Anonymus ozval se

iké oste v Tagesbote v . 310. a 312. hned po lánku Palackého:
,Herr Palacký und der kategorische Imperativ seiner palaeo-

graphischen Moral". V palaeograii dovolává se soudu Watten-
bachova a Pertzova (o LS), jinde Miklosie, jehož srovnává s Grim-
mem a Dietzera. Také prý Wenzig, stoupenec Palackého, žádal

za zkoušku RK. Pak dodává:

„Pouze písni Václavov a Vyšehradské a Soudu Libušinu
odepeli jsme naprosto a rozhodn autentinost; naproti tomu
nešli jsme vzhledem k RK dále, nežli jsme smli z dvod sluš-

ných a oprávnných. . . Pronesli jsme vtu: Prokázaly li se n-
které mezi staroeskými rukopisy pražského Musea jako fakti-

cky nepravé, vnucuje se tím podezení, že také ostatní, ješt
nezkoušené, snad jsou podvrženy. Proti RK nepronesli jsme
tedy tvrzení, nýbrž podezení nepravosti a pipojili jsme,

že podezení bude potud trvati, až zvráceno bude palaeografickým

ohledáním."

Posléze hájí se Anonymus proti domnní, jako by lánkem
svým chtl te dotýkati národnostních pomr. Žádné vedlejší

úmysly, jediné zetel ku pravd vedly prý jeho péro:

„Za posvátné musejí být považovány všechny poklady, jichž

nabývají národové poctivou duševní prací; na nich dopustiti se

pehmatu, byl by vandalismus, my však nejsme Vandaly; není

naším úmyslem páchati loupež na kulturním majetku kterého-

koliv národa; nechceme jako fanatití obrazoborci vpadati v chrám
nkteré literatury, abychom tu boili posvcené obrazy a oltáe.

Nikoliv! Jen i)roti tomu brojíme, aby nkdo inem nesvatým po-

smíval se naší literární víe, vystavoval literární peludy a z jejich

osamlosti soudil na hromadn ztráty, které prý zavinili novjší
Vandalové. At byli tito sebe surovjší a fanatitjší, bylo by se

jim práv tak málo jako jinde podailo, uloupiti národu jeho ná-

rodní eposy. Proto žádáme, aby závoj pochybnosti spoívající na
památce RK byl odhalea. Daleci jsouce toho, abychom zaujati byli

proti rozhodnutí píznivému RK, pozdravili bychom naopak ten

den, v nmž by chemické ohledání jeho nedotknutelnost potvrdilo,

s vdomím, že jsme si nejen inu toho vždy žádali, nýbrž mu také

snad pispli; nebo tento zbytek starých básní opravoval by,

pravý jsa, k vyšší vážnosti ped kulturním životem národa v suro-

vjší dávnovkosti."
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V eské veejnosti a zvlášt v kruhu eských literátv i uen-
cv, majících njaké styky s Museem, vzbudil lánek ten ohromnou

sensaci a boui nevole. Podnes vycitujeme to z riizných zpráv

souasník, tak jmenovit ze zprávy J. Malého (Naše znovuzrození

IV. str. 61. si.), ze zmínné odpovdi Palackého (v liohemii), ba

i zpráva musejní mluví „o útocích vedených proti našim posvát-

nvm památkám literárním vášniv, nenávistiv a beze všeho v-
deckého rázu" (as. Mus. 1859. str. 14).

Odtud také vyložíme si snadno, jaká boue hnvu musila se

strhnouti na pisatele. Ten však písnou anonymitou se zahalil a

tím unikl boui. Redaktor Kuh dal totiž hned po vysázení roz-

pravy originál její zapeetiti a sob vrátiti (Osv. 1883 201.) a za-

choval o vci nejpísnjší tajemství. Teprve po letech poalo se

o této vci znova veejn mluviti, jmenovit také o autoru oné

rozpravy.

Prof. Hattala totiž 12. pros. 1880 v sezení Král. eské Spole-

nosti nauk se zmínil o povsti, která r. 1880 na Rusi ponejprve

tiskem vyšla na veejnost, a to skrze Ondeje Staroženka, jehož

Oerki izi. istorii eskoj literatury, vydané roku 1880 v Kyjev,

obsahují na str. 155 a 156 výatek z listu, který nebožtík pro-

fessor Alex. Kotliarevský z Prahy dne 6- záí 1875 do Ruska do-

psal. Výatek zní: „Autorem rozpravy, jak jsem se z hodnovrného

pramene dovdl, byl sekretá musea eského. Václav Nebeský.
Rozprava byla tištna v tiskárn Bellmannov dvma sazei, bratry

Náglovými. Starší bratr zarazil se nad rukopisnými zvláštnostmi

rozpravy, zachoval je v pamti své tím více, že vydavatel Kuh
žádal, aby po vysázení rozpravy originál její byl zapeetn a

vrácen redakci. Když se potom sazeovi udalo spatiti rukopis

Nebeského, hned poznal totožnost jeho s písmem rozpravy. Všecko

to vypravoval mi saze sám, k emuž ješt poznamenati sluší, že

saze N-1 nikdy neznal, ba ani nevidl nikdy osobn Nebeského."

Týž názor opakován s nkterými omyly v asopise eská
Koruna 1882 (. 5. ze dne 18. ledna), ba v nkterjxh kruzích

pražských koloval již díve, jak svdí vedle jiných zvlášt enský,
J. Malý, J. V. Fric a Legis Gliíckselig. Prvý dle vlastního do-

znání slyšel jej z úst K. J. Erbena, blízkého druhdy pítele Nebe-

ského. „Nikdo jiný nebyl pisatelem lánk Tagesbotových, než

Nebeský," ekl prý Erben nkolik nedl ped smrtí V témž smyslu

psal také Ant. Rybika enskému 23. list. 1874: „Vztež. že i mn
zvnlý Erben o Nebeském vc v týž rozum vykládal, jako Vám,
a já mám za to, že pítel Erben ml pravdu, ježto jsem já sám

pozdji lecehož ješt se dovdl, co charakterisuje velmi dobe
Václava a pátele jeho Tagesbotské." Jen mimochodem pipomí-
náme pi této píležitosti, že osobní pomr mezi Rybikou a Ne-

beským podle všeho nebyl píliš pátelský, snad od té doby, kdy

Rybika místo Nebeského stal se dopisovatelem z Vídn do Kvt
(za redakce Malého roku 1846). Aspo takový dojem iní na nás
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dopis Rybikv. zachovaný v Nebeského pozstalosti (ze 26. srpna

1868) a vyítající Nebeskému, že r. 1853 nepijal do Musejuíka

lánek o J. L. Zieglerovi.

Podobné mluví o Nebeském Fric ve svých Pamtech (IV. 435):

„Již tehdy z rozmluv svých s Liblinským, jenž pracoval v aso-
pise nám z poátku dosti píznivém u Davida Kuba, porozuml
jsem, že náš Václav B. Nebeský, aby vypíchl Hanku z bibliotéká-

st\í (a byl nedávno sepsal aesthetický (!?) rozbor Králodvor-

ských básní), slíbil onomu vydatný materiál k útokm na pravost

naší pední chlouby, což se, než dva roky minuly, také dost

smutn vyplnilo."

A také Malý v témž smyslu se vyslovuje, ovšem s reservou

jistou:

„lánek ten (v Tagesbote) psán byl s takovou znalostí vci,

že patrn nemohl pocházeti od nikoho, le od našince, který byl

rukopisu samého dobe povdom. Hádáno všelijak, a veejné pode-

zení konen utkvlo na osob, která ovšem byla nad jiné zp-
sobilá k sepsání takového lánku a proti které také svdily roz-

liné okolnosti, o nížto však jen s vnitním odporem bylo lze

domnívati se tak nešlechetného kousku. Hankovy nemotorné mani-

pulace se starými rukopisy známy byly tehdáž jen velmi skrovnému
potu filolog eských, kteí mli volný pístup k literárním po-

kladm v Museu eském chovaným a Tagesbotv feuilleton vy-

cházel patrn z tchto kruh." '*")

Vedle podezívatel našli se však i obránci Nebeského. Ta-

kovým byl dle zprávy enského Jar. Pospíšil a zvlášt enský
sám, jak píše v Osvt 1883 203.

Shodujeme se v podstat s názorem enského a podpíráme
jej novými dvody, sebranými svdomitým studiem materiálu nám
pístupného.

Takovým dvodem jest teba nepímo také vysvtlení, jak

asi povst ta vznikla. Již výše bylo povdno, za jakých okolností

seznámil se Nebeský ve Vídni s D. Kuhem. Pátelství to nezaniklo

ani pozdji, a když Kub poal vydávati list Tagesbote, byl s ním
v dosti úzkém spojení, tím užším, že Tagesbote i v dob kruté

reakce zachoval si ráz svobodomyslný, jak dosvdil to o redakto-

rovi jeho již Havlíek ve Slovanu, a vi echm i Slovanm vbec
psal s dosti velými sympatiemi, maje ve své redakci muže jako

Baráka, Nerudu a jiné. Tyto styky s Tagesbotem a jeho redakcí

i páteli byly zajisté také pedním motivem k oné povsti, avšak

nikoliv jediným.

Druhý motiv shledáváme ve stycích Nebeského s Juliem
Fejfalíkem. Datují se tuším od odkrytí padlku Milostné písn

*") Znovuzrození IV. G2.
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krále Václava a zraí se ve dvou dopisech zachovaných v pozsta-
losti Nebeského (z 2(3. ervna a 6. srpna 1858). V prvém posílá

Fejalík Nebeskému Zlomky legendy staroeské o sv. Ansel-
rnovi pro Musejnik a táže se, sml-li by mu k témuž úelu po-

slati také jiné píspvky ze staroeské literatury. V list druhém
odpovídá Fejalík k dopisu Nebeského, dkuje mu, že píspvek
jeho pijal a nabízí zároveíi pro Musejník Dramatické hry
národu moravského Ke konci žádá, aby „Nebeský povšiml si

laskav nahodilých germanism v jeho práci, které se mu nme-
mecky vzdlanému naskytují, a upímn se snaží dobe
esky psáti".

Žádný z tchto lánk neotištn v Musejníku ! Byl asi té doby
závadou autor, který již tehdy byl znám svými pochybnostmi

o Rukopisech (od r. 1857), a Nebeský, který se asi pokusil, aby

dostál slovu danému Fejfalíkovi, stal se bezdky v témže smru
podezelým, tím spíše, že pomr mezi „obstrusním" Hankou a jím

nebýval nejlepší od odkrytí padlku v Písni milostné. Vzpomeme
si k tomu, jak vyslovil se Nebeský o písni Václavov, jak uka-

zoval na nkteré záhady RK již roku 1853, jak neurit mluvil

o Dobrovského odsouzení Libušina Soudu, tak že se zdá, jakoby
patil k oné „anonymní stran", o níž se zmiuje pisatel v Tages-
bote, jak vysoce vbec vážil si „kritického mistra" Dobrovského,
jak prozradil podivné manipulace Hankovy s RK, a k tomu pi-
potme anonymní jeho odpovd Hanušovi, v téže dob vydanou,
podivné pomry v Museu a v úednictvu musejním, plném mali-

cherných svár, nepízn, soení, nedvry a pod. pkných vcí —
i jsme zajisté na dobré stop toho, jak povst povstala.

Než máme také dosti dvod pímých.

Sdlení sazee zdá se nám více než pochybné. Stalo se pozd
po události a anonymní rukopis nesrovnán vážné a pesn s ruko-

pisem Nebeského, nebot domnlá shoda teprve po letech ob-

jevena byla podntem prof. Hattaly, kterýž p. Naglovi pedložil
nkteré rukopisy, z nichž on i)o pamlfi (rukopisu onoho ne-
maje) uznal písmo Nebeského za podobné rukopisu Anonyma
v Tagesbote.*')

*') Podle ústního sdlení pana Nagla, z nhož vyjímáme ješt následující

zajímavé zprávy. V. Xagel, pobyv od r. 1847 ve Vídni, vrátil se teprve r. 1857
do Prahy i byl r. 1858 nikoliv sazeem, nýbrž meteurenpagem, jenž rozdloval
rukopisy sazem a jtoádal sazbu. Za dlouhého pobytu ve Vídni nestaral se

pranic o eskou literaturu, a zvlášt otázka rukopisná b\la mu zcela cizí; proto

také ])ranic nezajímal ho obsah anonymního lánku, jemuž namnoze nerozuml,
a zvláštní forma i píkaz, s nímž I). Kub lánek mu odevzdal, rovnž nebudila
jeho ]iozornosti, protože se tak stávalo astji. Teprve i)ozdji, když slyšel

o rozruchu, jejž lánek zpsobil, vzpomnl si na celou vc s vtší úastí, ale

kdo by byl pisatelem, nevdl ani netušil, a také z rukopisu nic mu nezbylo
a nikomu tudíž nemohl ho ukázati, a mu Hanka již r. 1859 (nebo 1860) za
každv ádek nabízel dukát.
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Pochybnost naše jest pak tím vtší, že njakých nápadných

zvláštností, jež by se do pamti sazee, stídajícího tolik rftzných

rukopis, vtiskly, písmo Nebeského nemá. „I my známe rukopisy

Nebeského od r. 1840 až do roku 1874 velmi dobe, ale nenalé-

záme pi nich pražádných zvláštností. Latinkou psával iteln,

nkdy stojatou literou, podruhé ležatou (touto pravidlem), ale vždy

zbžn, a proto vynechával šmahem znaménka diakritická, jak

tomu svdí dopisy Krouskému zasílané, jež chová u sebe pro-

fessor Šafránek. Známe též rukopisy Nebeského švabachem psané.

Ani tam není zvláštností, nebo litery jsou obyejné, ležaté, toho

tvaru, jemuž jsme se piuovali ve školách pedbeznových,"' píše

F. enský v Osvt 1883 201. — K tomu všemu pidejme ješt:

podle všeho chtl pisatel svoji anonymitu zachovati velmi písn
ped veejností eskou; ale pak sotva by byl svil do rukou ne-

spolehlivého sazee svj , nápadný" rukopis, podle nhož tak

snadno mohl býti odkryt každý a zvlášt Nebeský.^^)

K témuž závru vede také sloh. Nejen že neprozrazuje nikde

formy Nebeského, dosti charakteristické, nýbrž naopak svdí, že

pvodce lánku byl nkdo jiný, nejspíše právník. Zdají se tomu
nasvdovati i celkové úvahy a závry, bezdky inící dojem práv-

ního aktu, i mnohá reminiscence slohu právnického, a to nejen

v lánku v Tagesbote, nýbrž i v odvolání Kubov proti nepíznivému
rozsudku (Berufungs-Schrift), jež mi laskav propjeno k na-

hlédnutí vzácnou ochotou p. Jos. Truhláe, uuiv. skriptora. Na do-

klad pipomínáme jen obraty, jako materia peccans (. 285.),

Corpus poeseos veterobohemicae (. 299), Rechtstitel a j., pak
zvlášt místo v . 292. ")

Tomuto našemu mínní neodporuje, nýbrž pímo nasvduje
i obsah, duchaplný sice a vtipný, nikoli však originální a hluboký.

Dobe sluší právníkovi diletantovi, jak pisatel sám se na-
zývá, a my nemáme píiny o tom pochybovati — avšak

nehodí se odbornému znalci, jakýmž bez odporu Nebeský byl.

Nepodávat žádného nového objevu a dvodu vlastního, spoléhaje

vesms na jiné autority a zprávy již uveejnné, a kde pouští se

v úvahy literárn historické, píše až naivn a nkdy docela od-

*'^) V té píin jest charakteristické vyjádení Kuhovo vi p. Naglovi,

že rukopis byl prý opsán ženskou rukou!
") „Ohne mit bestimmten Nameu so kategorisch umzugehen, als Dobrov-

ský, betoncn wir es (loch mit euergischem Akzeut, dass Dobrovský's Verurthei-

lung des LG trotz allor Fehde durch Niemanden, auch nicht durch Palacký
und Šafaík zu eincni Akto gelehrter Kabiuetsjustiz gestenipelt werden konnte.

Im Gegentheile erheben sich gerade ini gegenwiirtigen Augenblick inuuer nichr

Stimmen, welche dem Libussa-Goricht gogeniiber den Standpunkt Dobrovský's
einnehmen. Diese Stinitnen zuni Scliweigen zu bringen, gibt es nur ein Mittel:

den Prozess des inkriniinirten 'ragnients vor deni Tribunále der Wissenschaft
einer abernialigen P»evision zu untcrwerfen. Das Mittel liegt so nahé: warum
zogern die Anwillte des Libiissa-Goriclites daniach zii groionV"
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porn náhledm Nebeského (pi obsahu LS v . 292.). Právem
pronesl o nm Tomek (as. Mus. 1859 I. 47.), že bojoval jen

,, lehkou zbraní", a v témž smyslu mluvil o nm také Palackv

(v Bohemii 1858).

Ostatn všecky ty podezelé píznaky znal Nebeský již r. 1853,

mnohé také sám upímn odkryl, jiné aspo napovdl, ale dojem,
jakýž naií vše to uinilo, byl docela jiný, a psychologicky pro tu

dobu pochopitelnjší. Bylo to asi totéž stanovisko, s kterého hájil

druhdy prof. Gebauer RK, a nalézal v nm úchylky od svých

objev gramatických, stanovisko psychologicky i historicky nejen

pochopitelné, ale té doby nutné. Bylo potebí daleko pádnjších
dkaz k otesení názoru tolika koeny tkvícího v eském národ
i v Nebeském, než je mla vda koleni r. 1858, ba dlouho ješt
po nm.

Také nkteré jednotlivosti jiné nehodí se podle našeho zdání

dobe na Nebeského. Jakýsi nádech národní nepízn neb aspo
lhostejnosti, prorážející zvlášt na místech, kde mluví se o staro-

vké kultue eské, pak také kousavá ironie, s jakou zmiuje se

o Palackém, ba i Šafaíkovi, tém kontrastují se vším, co o Nebe-
ském známe v té píin nejen ze zpráv veejných (zvlášt z lánku
o RK, kde asto polemisuje proti Palackému), nýbrž i soukromých.

Pomíjejíce dosti charakteristického citování autorit cizích,

zvlášt nmeckých, aspo o Miklosiovi musíme se zmíniti,

jehož v té dob sotva Nebeský by byl kladl na roven Grimmovi
a Dietzovi, jak soudíme z posudku v as. Mus. 1861.

A nemenší váhu mají také hojná svdectví vnjší, erpaná
jednak ze spis Nebeského a jednak ze spis cizích.

K prvým patí lánek Nebeského „Rukopis Kralodvorský a

p. M. Budinger".**) U nás mluvívá se o tomto lánku s jistou

nedvrou, plynoucí ovšem pirozené z výše zmínného podezívání
Nebeského. Nebeský psal prý tyto obrany jen na oko, neupímn,
ironicky, tém za pokání, aby smyl hích Tagesbotský. Pi nej-

lepší vli nepodailo se nám odkrýti ani dost malé stopy takové
neupímnosti, ani v celku, ani v jednotlivostech. Bojuje-li tu Nebe-
ský ponkud lehí zbraní dialektiky a satiry, jest to dosti

odvodnno lehkými, místy lehkomyslnými nájezdy Bdingrovými.
A práv jen pi takových píležitostech užívá bitké satiry a ducha-

plné dialektiky, kdežto proti vážným dvodm staví opt vážné

dvody. Proto však ostí jeho polemiky vždy hluboko se zaezává
do protivníka.

O téže vážnosti a upímnosti této polemiky svdí také veliká

shoda mínní, vlastn pesvdení Nebeského o RK s mínním již

r. 1852—53 proneseným.

**) Ctný v Uené Spolenosti r. 1859 (Sitz.-Ber. 1859 I. 41.) a otištný-

V Cas. Mus. 1859 II. str. 198 si.
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Zmiuje se o palaeografické stránce RK, která pi každém
, rukopise jest nejpednjší a nejhlavnjší", praví: „S té se posud

nikdo našeho Rukopisu nedotekl a Museum zajisté se s ním netají;

ležít v hlavní síni za sklem a dá a dal se do ruky každému, kdož

toho požádal. Tu jej vidl mnohý znalec: abychom jen jednoho

uvedli, jmenujeme slavného Pertze, jenž prohlédnuv naše Museum,
ve své zpráv RK uvozuje, aniž njaké pochybnosti projevuje,

ano naproti mu staví LS, o nmž svého podezení nezamlel.

Avšak by kdo ani svdectví o poctivosti, jaké náš RK na svém
pergamene napsané má, nevidl, a jen jej mluviti slyšel, mohl by

mu víru dáti. To není mluva lži. Ta ryzost a pvodnost, svžest

a jadrnost jazyka, jimž se každý dojemný znalec eštiny a slovan-

štiny obdivuje, pak ta organická správnost, na níž posud nejpís-

njší vda filologická skvrny nenalezla, ano z ní koistí a dmy-
slem svým netušené stránky odkrývá, tyt sotva mohou býti vý-

robek podvodu." *^)

Nelze nevyistí z této malé ukázky mínní Nebeského o RK
i jistou nedvru k LS, jaké jsme shledali v jeho práci z roku

1852—53, a zárove zejmý odpor s obsahem lánku v Tagesbote.

V této poslední píin mžeme však vykázati místa ješt zetelnjší.

„Posavádní útoky na RK a LS nezasluhovaly by, co se jejich

vdecké stránky týe, zvláštního povšimnutí, jsout zajisté v tom
ohledu velmi nepatrné; avšak jeví se v nich jakási ten-

dence, na kterouž my arci jen ukázati, nikterak ale s ní

v zápas se pustiti nemžeme. S t strany mají naši od-
prcové velikou výhodu; zbran jsou nerovné a my mu-
síme upustiti od boje na tomto poli a obmeziti se v té

vci na stránku vdeckou, jak dalece tu takové stává."

(. Mus. 1859. 198.)

Vidíme v tchto slovech zetelnou narážku na lánek v Tages-
bote a odsouzení jeho tendence národní i osobní; jinde (v 0. Mus.
1859. 217.) odsuzuje pímo „liché nájezdy anonyma v Tagesbotu".

K témuž závru vede nás také druhá obrana Nebeského RK,
uveejnná v as. Mus. 1859 str. 397 si. Opt ani stopa po ne-

upímnosti, vynucenosti, ale naopak oividné narážky proti ano-

nymovi v Tagesbote i jeho spíznncm

:

„Akoliv se nám celé poínání p. Bdingerovo píliš zošklivilo,

abychom si z nho upímný žert uiniti mohli, považovali jsme
pece tento jeho originální nápad více se stránky žertovné, a proto

jsme ani poteby neuznávali, proti nmu provésti nevyvratného
diplomatického dkazu, akoli nám dobe povdom a na snad
byl. Nyní však, kdežto s mnohých stran hlasy proskakují, že
blouznivá tato myšlénka svých Don Quijotv posud na-
chází, vidíme toho potebu, abychom s tímto svým dkazem déle

'*) Cas. Mus. 1859 213.—214.; viz také t. str. 217.
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se netajili, ne snad proto, abychom pyrrhonsky skepticismus
takových kritických rytíOv pesvdili — tot by zajisté

marná práce byla, nebo vychází jejich pochybování
ne z poznání, nýbrž z víe — iníme to pouze z úcty

k velebné památce duchovního života našich praotcv, iníme to

z úcty k oné krásné piet, jakou náš národ k tmto drahým zbyt-

km "chová a kteráž se mu zakaliti nesmí a nemá." ^'^j (Štr. 397.)

Ješt jasnj.sí jest místo druhé (str. 403.):

„Avšak nejen Svoboda, ale i domnlý jeho druh a bratr

v oklamání svta literárního ztratí pochybný onen nimbas velkého

falsaria, a nebudou jej moci pro podivuhodnou umélost
již stavti vedle Macphersona a Simonidesa. Prosté sv-

dectví muže ve svt literárním neznámého zbavilo jeho vší té

slávy, jakouž mu dost obratní lidé všemi prostedky
pátelského umní zjednati usilovali."

O vážnosti a upímnosti polemiky Nebeského proti Biidingrovi

svdí také tetí lánek o KK, jejž Nebeský napsal pro Kobrftv

Slovník nauný r. 1865—66, jeden z nejlepších a nejobjektivnj-

ších, které do té doby byly psány. Založen po vtšin na vlastní

studii Nebeského z r. 1852—53 i na jeho polemice proti Biidingrovi

a pak na nkterých rozpravách novjších, jmenovit Jirekov,
Palackého. Vrátkov a Fejfalikov.

O upímnosti Nebeského také v této rozprav, myslíme, že

nelze pochybovati. PJv je mu „nejslavnjší památkou" jako r. 1852:

„Ohlížejíce se v malém kruhu muž, kteí tenkráte skrovniké

pole národní literatury vzdlávali, tážeme se, kdož z nich mohl

býti onen originální genius básnický, jenž plody vytvoil všeobecný

úžas vzbuzující, onen hluboký íilolog, jenž jako božským vnuk-

nutím poznal všechny tajnosti mluvy staroeské, onen mistrný

palaeogra, že na jeho impostue oko znalc závady nenalezlo?" atd.

(str. 951. «). A jinde: ,Když výsledek posavadních spor a studií

o RK sebereme, vychází na jevo, že každá námitka proti nmu
uinná, zavdavši podnt k bedlivjšímu badání o nm, jen k tomu

sloužila, aby pesnost jeho dokázala a cenu i dležitost jeho v jas-

njší svtlo postavila." (t. 951. b.)

Avšak nejen obdiv, také pesnou objektivnost shledáváme na

mnoha místech, a to i k památce samé i k protivníkm jejím.

O prvém svdí jeho popis pergamenu, kde netají nkterých po-

divných objev svých i cizích, popis iniciálek Bankových a j.;

o druhém máme zajímavé doklady ve zmínkách o Fejalíkovi

(str, 94G a, 94S b, 950 a), jež znamenit se liší od ostatních, pí-

krých soud eských té i pozdjší doby.

*'"') Slíbený dkaz provádí ukázkami korrespondence Svobodovy s Hankou
z roku 1817—1819, o níž 10. íjna etl v Uené Spolenosti (Sitzungs-Berichte

1859 II. 58.) a již tu uveejuje.

J. Hanuš, Život a spisy V. B. Nibcského. 10
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Posléze ke pi Tagesbotské máme také v tomto lánku ])ímá
svdectví. Vzpomínaje podezení Fejfalíkova, vysloveného již roku

1857 a 1858, líí Nebeský, jak Fejfalík také „soukromým zpso-
bem je šíil, až s velkým hlukem, avšak beze všeho v-
deckého ducha pímý útok na RK se uinil v Pražském
list Tagesbote aus Bohmen..." (v listop. 1858). , Akoliv
vše, co Tagesbote pinesl, v podstat velmi jalové
bylo, dostala se tím pece hádka tato z obor a kruh vdeckých
ua pole široké veejnosti, k emuž nemálo také pispla žalob.

i

Hankova proti redaktoru onoho listu D. Kubovi a pošlé z ní soudní

jednání, odsouzení a konené neoekávané mimoádné propuštní
tohoto." (Str. 948 a )

Na jiném míst (948 b) píše docela, že „útoky anonyma v Tages-

botu a I3iidiugrovy jen od diletant v té vci pocházely".

S takým despektem nebyl by Nebeský mohl nikdy mluviti

o lánku v Tagesbote za života Kubova, kdyby byl býval jeho

autorem

!

Pomíjejíce ostatních doklad, nalézajících se v jiných sou-

asných i pozdjších pracích, kde Nebeský nemohl již míti té do-

mnlé píiny k citování RK,"*') zmíníme se tu ješt o svdectvích

cizích osobností. Sem patí nejprve dopis známého nám již E. Thor-
sona z 28. bezna 1859:

,Jak slyším, povstal opt prudký boj k vli vašim starobylým

literárním památkám (mimochodem eeno, obírám se jimi, abych
poídil dánský peklad RK). Nic se jim tím nebude moci uškoditi,

jen ostrovtip jedncii i druhých se zkusí, a to je také nco ; po-

drobnosti vždy pi tom získají a osvtlí se. Kritice podrobné zbývá
tu ješt mnoho práce. Autentinost v celku jest dle mého náhledu
nepopiratelná. Vaše rozprava jest zajímavá a nábadná. asem a pi
píležitosti rád bych Vám podal k ní nkolik poznámek."

Uvažuj eme-li, že asi Thorson o RK s Nebeským mluvil a to

dosti dvrné, musíme piznati, že i zde máme malý píspvek
k potvrzení svého mínní. Jinde nalezli jsme ješt více. Dle sv-
dectví prof. Ferd. Schulze pronesl se již v letech šedesátých ve
snmovn eské David Kub, redaktor zmínného Tagesbote, že

Nebeský nebyl autorem známého feuilletonu.

V témž smyslu vyslovil se také nebožtík Neruda, len re-

dakce Tagesbote v roce 1858, k p. Pavlovi Nebeskému, synovi Ne-
beského, kolem r. 1888.

A podobnou oiipovd dostal i pisatel tohoto životopisu od
syna D. Kuba, p. dra. Emila Kuba, redaktora Montagsrevue aus

*') Jen miraocliodem vzpomínáme, že Nebeský vyzval Hattalu ke známé
Obran Libušina soudu (v as. Mus. 185S) hned po lánku v Tagesbote a
jji-jpól i svou radou k ustauovpní smru tohoto Oháuku i obrany v Pragcr
.Morgenpost 1858 . 417. si. Viz as. Mus. 1858 COl.
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Bohraen, když v dubnu r. 1892 dotazoval se osobn na pisatele

onoho lánku.
„Nejsem sice pamtníkem této události," jsou asi jeho slova,

„avšak asto jsem o tom slýchal od otce. Ten již jest mrtev,

i smíme tedy prozraditi tajemství redakce, když také ostatní úast-
níci asi již nežijí, ani, tuším. Nebeský. Nebeský byl ovšem n-
jakou dobu ve stycích s redakcí Tagesbote, avšak lánku onoho
najisto nepsal. Ostatn dnes nebyla by to již hana, když otázka

rukopisná jest vyízena," pipojil pan dr. Kuh, nevda patrn, že

jen n e n á r o d n í d u ch a tendence lánku a pak zvlášt
domnlá souasná d v o j i t o s t pesvdení vrhaly na Ne-
beského tak špatné svtlo. Touto okolností, myslím, jest svdectví
jeho tím vážnjší.

Posléze nesmíme nezmíniti se také o tradici v rodin Ne-
beského, kterouž nám laskavé sdlila paní Terezie Nebeská.
Mluvívala prý astji se zvnlým mužem svým o té vci, naež
prý on s úsmvem íkával: „Myslíš, že bych toho byl schopen?
Což tak málo mne znáš?"

Shrneme-li mnohé tyto dkazy v jediný mocný proud, od-

plaví zajisté všecko podezení, lpící posud na Nebeského povaze
a vinící jej z bezcharakternosti, obojakosti, bázlivosti a podobných
pkných vcí, jež hlavn pisply, že se u nás na veliké zásluliy

tohoto muže zapomínalo, a Nebeský objeví se nám v témž pkném
svtle, v jakéž staví ho všechny jeho snahy a práce ped rokem
1858-59 i po ném.^^j

Od roku 1859—1873: Soukromé pomry. innost úední.

Nové studie.

Výše zmínná tradice rodinná jest také jediné svdectví vy-

pravující nám o dojmu, jakýž podezení ono mlo na Nebeského.
Musel býti velmi mocný, avšak byl také asi mírnén rznými pí-
znivjšími událostmi, z nichž na prvém míst sluší jmenovati se-

**) Kdo by byl ouen anonymus, nedovedeme posud urit íci, ale hledání
sem a tam uvedlo nás pece aspo na domnnku. Vede pes všechen odpor
k Legis-Gliickseligovi (nar. 1806 v Praze), žáku a píteli Josefa Do-
brovského, J. N. Zimmermanna, Kopitara, Miklosic, k muži, jenž
tém proslul svou zálibou v anonymit a pseudonymit, jenž navykly
byl na právnický sloh z pekladu Digest pro Corpus Juris, z Geschichtc des
bohmischen Staats- und Privatrechts, jenž vyznal se dosti dobe v mathematice,
astronomii, linguistice, theologii, pomocných disciplinách historických, v dji-
nách umní, a jako diletant zabrousil i rád do eské literatury, jenž usvden
z plagiátu, z likladného nepátelství k Cechm, jenž v pátelství žil

s rodinou hr. Thuna, ministra vyuování, a s orgány vládními, jenž pes to, že
napsal chvaloe na Hanku, snímž asto býval v Museu, brojil posléze
i veejn proti RZ i RK a perfidn psal o Hankovi v Ósterreichische Zeitung
1864 a ml povahu i píiny k takovému inu. Ostatn nkteré zprávy souas-
níkíi také pímo to piznávají, tak zvlášt Wurzbachv Biographisches Lexicon,
a také Nebeský, jak nám sdlila paní Terezie Nebeská, jeíio cho.

10*
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znamení se Nebeského s Terezii Fastrovou, tetí dcerou zncámého
vlastence z r. 1848, Pdra Fastra, již také v záí r. 1859 pojal za

chof S ní vrátila se opt jasnjší nálada v domácnost a život

Nebeského, oživovaný posud jen láskou k dítti a k rodim, jež

Nebeský záhy po smrti své první choti k sob povolal, prací lite-

rární a styky s pátely, z nichž nejblíže asi stál tehdy srdci Nebe-
ského ejka, ,muž to nad míru vzácný, duše ušlechtilá, krásná,

co do esthetického jemnocitu blíženec Nebeského". ^^)

Avšak blahá ta spokojenost netrvala dlouho. Nové chmury
zaaly se již záhy ukazovati a kaliti tichou jeho domácnost. Vedle

aféry s Tagesbotem byla to njaká mrzutost v Museu, o níž jinak

nic bližšího nevíme. Nebyla asi jediná po r. 1858 a po neštast-

ném lánku v Tagesbote a uvrhla Nebeského v dávnou chorobu

a melancholii, která pinutila jej, že na njaký as musil si vzíti

dovolenou od svých úadu musejních. ^")

„Vrná láska a obtavá pée dobré ženy zacelila sice v krát-

kém ase i tyto rány a zajistila mu pro dlouhou dobu tichou

spokojenost, jež skromným jeho požadavkm trvale vyhovovala"

(Mlnian), ale redaktorství Musejníka Nebeský ani po uzdravení

svém nenastoupil, vyjímaje krátkou dobu r. 1865, kdy zastával

V. Šafaíka za redakce Lepaovy (viz Tieftrunk Djiny Matice 216).

„V sezení dne 21. ervna 1861 byla Vrtátkovi redakce aso-
pisu Musejního od Výboru odevzdána, když Nebeskému pro ochu-

ravéní na delší as dovolená udlena byla," píše o tom sám Nebe-
ský (Djiny Musea 166).

Že celá vc neodbyla se tak hladce, že mla njaké zákulisní

motivy i vedle nepravidelného vycházení Musejníka, soudíme ze

slov J. Malého'"'') a také , Slovo" nového redaktora v druhém
svazku Musejníka r. 1861 zajímavé jest v té píin: o redakci
Nebeského není tu a n i n ej menší zm í nky , ba nový re-

daktor mluv o literárn-historických a aesthetických rozborech,

vítaných Musejníku, slibuje ,sám poukázati cestu aspo v oboru
básnictví krasozpytnou analysí znamenitjších dramat Shakespearo-
vých a Sofoklových a nkterých básní rukopisu Kralodvorského",
jako by o výborných pracích Nebeského ani vdti nechtl. Totéž
nápadno také v iánku J. Jireka o Tristramu (. Mus. 1861. IIL).

Mezi spolupracovníky objevuje se I. J. Hanuš (1861. II.)...

Sekretáství ovšem po uzdravení svém Nebeský opt se ujal,

a o této innosti jeho máme nkteré pozoruhodné zmínky.

Roku 1861 rozeslal výbor musejní na návrh Nebeského pí-
pisy eské šlecht, jimiž ji zval k pistupování ke spolenosti, což

potkalo se se zdarem,^'*) roku 1861—62 byl Nebeský s Tomkem,

««) V. Hálek v Kvtech 1872. 94.
'•'°) Jos. Kolá zastával ho za této nemoci v sekretáství (Nebeský, Djiny

Mus. str. 166).
*') Naše znovuzrození IV. 52.

^^) Nebeský, Djiny 3Iusca, str. 164.



Soukromé pomry. iunost úední. Xové studie. 149

Štorchera a Yrtátkera v komisi pro vypracování instrukcí pro Sbor
matiný, kteréž 12. kvétna 1802 potvrzeny místodržitelstvím, ^^)

r. l!S()2 byl v komisi (s Erbenem, Vrátkem a Tomkem) pro se-

stavení kandidátvi na dopisující leny musejní v echách i ml
v celé této akci tak dležitou úlohu, že s churavostí jeho nastalo

patrné ochabnutí. Koku 1863 vypracoval Nebeský s Erbenem, Štor-

chem a Tomkem nový jednací ád, jenž potvrzen Výborem mu-
sejním 18. února 1803, r. 1865 navrhl Sboru, aby zakladatelm,

kteí by toho roku ješt pistoupili k Matici, daly se zdarma Perly

eské a šest dramat Shakespearových, což Sbor schválil (8. února)

a jtrovádél až do r. 18G7
;

po druhé provedeno to až r. 1873 na
návrh editele Skivana a Nebeský ml vždy vybírati prémie. ^^)

Dne 14. ervna 1868 vyslána na návrh Nebeského deputace

k Františku Palackému, aby u píležitosti jeho sedmdesátých na-

rozenin mu blahopála a podala ve skvostné vazb druhý díl Vý-
boru z eské literatury, toho roku vydaný a (na návrh Nebeského)
Palackému vnovaný; •"'•*) roku 1870—71 byl Nebeský v komisi

(s Hattalou, Vrtátkem), jež mla prohlédnouti literární pozstalost

Erbenovu a uiniti o ní návrhy Sboru i^*^) r. 1875 byl v komisi

na vydávání starších památek eské literatury (^s Emlerem, Ge-
bauerem, Hattalou, Jedlikou, Jos. Jirckem, Tieftrunkem a Vrtát-

kem\ ale pro churavost záhy vystoupil: aspo r. 1876 není mezi
leny již jmenován.^*)

1. ledna 1S75 zvýšen Nebeskému jako sekretái Matice eské
roní plat, posud nco pes 100 zl. obnášející, na 300 zl. jednak proto,

že práce jeho se množily, a jednak že již tolik let úad náležit

zastával. II. 1874 dostal Nebeský za sestavení seznamu zakladatel
Matice 86 zl. (Tieftrunk, Djiny Matice 205.) Téhož roku Nebeský
onemocnl, ba již r. 1874 byl churav, za píinou eho neodbý-
vány volby do Sboru (Tieftrunk, Djiny Matice 193) i zastával

jej na as prof. Jos. Emler, Vrfátko a Lego a potom zapisovatel-

ství vedl Adolf Patera za 100 zl. remmierace. ^^j

Avšak nejen úední, také literární innost zastavila na as
choroba Nebeského. Až na nkteré malikosti nevydal do konce
r. 1801 nieho. Z tch nejzajímavjší je láneek Fr. Mi kl o sic
o slovanských jménech osobních,^'-') pedítaný 1. íjna 1860
v Uené Spolenosti. Jest to úvaha o pojednání Miklosicové o tvo-

ení slovanských jmen osobních (ve Spisech Vídeské akademie

^') Tieftrunk, Djiny Matice.
"*) Tieftrunk, Djiny Matice, str. 201.
'"') Tieftrunk, Djiny Matice, str. 193: Nebeský, Djiny Musea, str. 178.
^'') Tieftrunk, Djiny Matice 247.
"') Tieftrunk, Djiny Matice 251.
••») 'lieftrunk. Djinv Matice 193, 194

^'O Cas. :\Ias. ISGl. "l. 8-5—8S.
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nauk). Nebeský vtipn, nkdy až satiricky vytýká tu omyly Miklo-

siovy, ukazuje na }). že ve jménech Ben, Béa, Benata, Beneda,

Benek, Beneš a pod. není žádný neznámý koen, k jehož objasnní

by bylo tebu velkého ap])arátu ueného, nýbrž že vše pochází od

lat. Benediktiis jako Vavrata, Vavík od Vavince, Klíma, Klimeš

od Klimeuta, Šíma, Šimek, Šimák od Šimona atd.

Motivem zdá se tu býti pomr Miklosiéfiv k RK. Uvedl totiž

Miklosic mezi osobními jmény také Lubora. Záboje a Ludiši, avšak

v poznámce na konci doložil, že je teba vynechati, „ponvadž
dostaten doložena nejsou".*'")

Roku 1S62 poíná však již nová ada menších i vtších jeho

l)ublikací. Hlavní díla Nebeského v této dob berou se týmž sm-
rem a mají týž krásný úel, jako v dob ped rokem 1859.

Monumentální výtvory genia klassického, zvlášt bellenského, jako

vždy i nyní dojímají mocn jeho tžce stihaného ducha, s nimi

také nejdíve seznamuje sv5j národ v Aischylo vých Eumeni-
dách a Prométheu*'^) (vydaných pomocí Musea král. eského
r. 1862). Není asi náhodou, že práv Aischylem, tak tžce
stihaným od veejného mínní a básníkem tak vznešen
vlasteneckým, zaíná tato ada jeho pekladu. Nebeský aspo
pi každé píležitosti klade draz na tuto stránku výtvorfi Aischy-

lových i naznauje tak zejm, že také jiné motivy než aesthetické

a literární vedly jej k Aischylovi a zvlášt k Eumenidám a Pro-

métheovi. O prvých naznauje to Nebeský dosti patrné v Úvodu
(str. 17), pravé, že není výtvoru, ,,v nmž by genius básnický
šlechetnjším a velebnjším, d&myslnjším a zbožnjším
si)sobem vlast svou oslavoval, než to uinil veliký
A i s ch y 1 o s v E u m e n i d á ch. Celá tragédie, jakož jest
ohromná úinkem dramatickým a velebná zbožným a hlu-
boký m dmyslem, tak jest zárove p r a v ý s 1 a v o z p v

na vlast".

Možná ovšem, že slova tato jsou docela objektivní, avšak

možná také, že jsou tendenní v tom pkném smyslu, jakýž u Nebe-
ského asto nalézáme. Analogie s Aristofauem, Shakespearem a j.

mocn k takovému výkladu vybízí a v té dob národ poteboval
ne mén útchy než sám Nebeský, sklíený chorobou i tžkým
podezením veejného mínní.

Oba peklady (vydané pomocí Musea království eského.
V Praze 1862) obsahují literárn historický a aesthetický úvod,

pak vlastní peklad a posléze poznámky vysvtlující.

*") Patrné tohoto referátu týe se list Ign. Petterse (zachovaný v Nebe-
ského i)Ozstalosti), žádající Nebeského za zaslání otisku pednáslcy „Uiber
die slavischen Ortsnamen" (z 27. záí 1860).

*') V Uené Spolenosti etl o nich Nebeský již 25. list. a 30. pros. 1861
(viz Sitz.-Ber. 1861. II. p. 56 a 77. j, podávaje též ukázky pekladu.
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V úvod zmiuje se Nebeský o vysoké acsthetické cen a

hluboké idei tragédií, podává jejich obsah, uruje motivy básní-

kovy, nastiuje jeho í)omr k mythm a povstem sleduje zárodky
velkolepých myšlének a mythu (o Prométheovi) i jejich rozvoj

v geniu xVischylov a nastiuje, jaká asi byla souvislost ideí v tri-

logiích, z nichž v druhém pípad pouze prostední ást zachována
neporušená. Nespouštje se zetele obecenstva, pro nž peklady
ureny, vybírá i tu Nebeský jen to, co k porozumní bylo potebné,
vyhýbaje se uenému apparátu odborného filologa, a podává zárove
vše tím i)kným, duchaplným, moderním slohem, jímž vždy proslul.

A tytéž motivy ídily také pekladatelské zásady Nebeského,
jak sám se piznává v Úvode k Eumenidám, z mnoha i)íin za-

jímavém. Pidržuje se totiž názoru asto vysloveného, že jediné

pízvuk v novo- a stedovkém básnictví novjších národu má vý-

hradnou platnost jakožto metrický princip, peložil i lyrické chory
veršem pízvuným omlouvaje se, že „asomíra byla u nás vždy
jen zvláštností a mistrností filologickou!"

Toho chce Nebeský býti vzdálen: „Pekládal jsem Eumenidy
proto, aby pedležitý živel antického umní dramatického do
živé literatury se dostal; filolog bez toho nepotebuje pe-
kladu ..." Proto také hledl co možná k pirozenosti pekladu.

Záslužné své dílo ukonil Nebeský zajímavými slovy

:

„Domnívám se. že na ten as potebám naší lite-
ratury ponkud vyhovno bude, když alespo dv
elnjší dramata velkého klas sika, Eumenidy totiž
a Prométhea, v eském pekladu máme. Peklad vše ch

sedmi tragedií necht nkdo podnikne v blaženjších
ješt d o b á ch literatury a národnosti naší, kteréž
bohdá brzo nastanou. Snažil jsem se smutnou mezeru
v našem písemnictví jaktak vyplniti a louím se za
tím s velkým básníkem, abych se piinil jinou trudnou
mezeru vyplniti pekladem nkolika dramat Euripido-
vých, jehož posud v naší literatue zastoupena nemáme.
Pak mám úmysl vrátiti se k staršímu svému miláku,
k Aristofanovi.^-)

Pokud nám známo, nedostal se Nebeský k Eiiripidovi, ale

vrátil se, a to je významné pro naše hoejší tvrzení, po ase opt
k Aischylovi a k Aristofanovi, ovšem až v letech sedmdesá-
fvch. Koku 1S70 vyšel totiž jeho peklad Aristofanovy komedie
Žáby (Spisi\ musejních . CÍL), proslulé jako „pohební slavnost

ecké tragédie", a v tžkých dobách, kdy dsná choroba dolehla

na neštastného muže, erpal sílu a útchu z pekladu Aischylo-
vých Choefor a Agamemnona. Smrt a pedcházející jí ochro-

") Prométheus, Úvod 30.
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mní sil Nebeského uásilím pervaly tuto práci a v jeho pozsta-
losti zachovány jen zbytky, vlastn zaátky její.*'^)

Ped tímto pekladem již obrátil se Nebeský také k druhému
z klassických národ, k ímanm. Pi všem nadšení jeho pro ducha

klassického a jeho výtvory nevábil praktický realismus ímský
nikdy valn idealisty Nebeského, až posléze studia literárnhisto-

rická, hlavn o djinách dramatu, jeho nechut pemohla a pimla
jej i k pekladm z latiny a k rozpravám o ímské literatue,

ovšem jen v té vtvi, která u íman samorostle se vyvinula.

A práv tchto originálních zjev ímské literatury týkají se

rozpravy Nebeského Hry atellské a mimus u íman Í. Mus.

1865, str. 171—188) a"^ímská satira (t. 243 si).

Zmíniv se o skrovné pvodnosti ímské literatury, po])isuje

Nebeský v rozprav prvé pvod, formu a obsah ímské národní

satiry, líí její trvání na divadle až do doby, kdy musela ustou-

piti hrám atellským. Popsán jejich pvod, ráz, jazyk i typické

figury, charakterisovány motivy i tendence ústící až v travestii.

nastínn jejich život do Caesara i pozdjší živoení, když nad nimi

zvítzil mimus. Nebeský líí jeho pvod i sraér národní, udává
jeho motivy, na píkladech vyznauje krajní jeho naturalismus

v dji i hercích a s ním souvisící klesání vkusu ímského, jenž

vedle umní si žádal kejkl se psy a medvdy. Posléze zmínno
i spoleenského postavení herc, charakterisováni básníci a nko-
lika slovy odbyty i mimiamby a prostonárodní mimy.

V lánku druhém jedná Nebeský o dramatické satie ímské,
„jediném to pvodním druhu básnickém, jejž Itálie zplodila", o je-

jím pvod, jmén, rozmru, jejích druzích a zajímavých pstitelích.

Pkné peklady Plantových Pleník (1873) a Terentio-
vých Bratí (1«71) jsou druhým ovocem studia toho a blíženci

jeho peklad z Aischyla a Aristofana, jež jsou vrcholem pekla-
datelské innosti Nebeského a na svou dobu tém vzorný. Ye
veliké pochvale jich shodují se — a to zídka bývá — básníci

(na p. Hálek ve Kvtech 1870. 247, Neruda a j.) úpln s odbor-

nými filology na p. se Zikmundem, jenž nazývá je „vzorem bás-

nické mluvy dramatické" (viz Tieftruuk, Djiny Matice 227.), ba
i s tak písným posuzovatelem, jakým jest prof. Jos. Král, uznaný
soudce v tomto oboru po stránce theoretické i praktické: „Pe-
klady jsou velmi plynné a celkem správné; také vrnji pidržují

se originál než peklady dívjší. Po stránce metrické jeví se

zvlášt znaný pokrok. Pokus Nebeského o napodobení nkterých
nesnadných meter antických pízvun jest zajímavý, teba nebyl

ve všem správný. Celkem jeví peklady ty více porozumní
pro správné, duchu jazyka pimené pekládání, než
s jakým se setkáváme v pevážné ásti peklad, pochá-
zejících od filolog ex professo."

**) Z Agamcmuoiia scliází vtšina clior, /, Clioeíor zbyl jen zaátek, vše
tužkou psáno na kouscícli papíru s množstvíni oprav a promn.
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Další studie o prostonárodní literatue. Novoecké písn.

Kalevala.

Vedle dramatu antického studoval v této dob Nebeský horliv
literaturu prostonárodní. Pedním ovocem tchto studií jest jeho

rozprava O novueckém národním básnictví.*^*) Již první

slova Nebeského vedou nás k motivu jeho pi této studii, ke „slav-

nému a výtenému'' Ilerderovi, avšak vedle nho tenkráte také

k proslulému Byronovi, „jenž se šlechetnou nadšeností svj život

nov probuzené svobod Novoecké byl obtoval."

Ubohá, slavná vlast potomk velikých Hellén odedávna pi-
tahovala k sob sympatie Nebeského jíiko celé „mladé Evropy"
v letech ticátých a tyicátých. Bojovali veliký boj za svobodu,

tehdy v celé Evrop divné se probouzející. Byron nadšený jejich

odbojem sám se ho úastnil a pi nm zahynul a k tomu ta veliká

minulost národa! Se sympatiemi pak k národu kráela v dob pro-

buzené národní poesie ruku v ruce také obliba v novoeckých
prostonárodních písních.

Jak mohutné tyto psobily, vypravuje sám Nebeský:

, Sbírka (novoeckých národních písní) vyšlá práv v dob,
když vzdlaný svt s napnutostí a nadšeností k národu novoeckému
hledl, jenž v hrdinském a zoufalém beji o národní samostatnost
a svobodu se zasazoval, byla pijata se zápalem, jenž v nynjší
dob vystízlivélosti jen historickou ui)omínkou již jest. Šlechetná

soustrast s národem ujameným, nadšenost k ideálm starohellén-

ským a horující zápal pro svobodu a humanitu slouily se v enthu-
siasmu, jenž mysl vzdlané Evropy mocn unášel i povždv ozdobou
oné doby a krásným úkazem v djinách lidstva zstane." ^''j

I Nebeský byl již tehdy uchvácen tímto mocným proudem.
Jeho slova o Homérovi, v nichž vypravuje, jak asto si prával

býti potomkem slavného toho národa, zeteln o tom svdí, a n-
které popisy života a mrav novoeckých ukazují, že již v té dob
bavily ho studie novoecké. Zabývání se klassicismem sympatie
pirozen sesílilo, až vyplynula z nich svrchu zmínná studie.

Nebeský strun v ní líí, jak a kým novoecká píse dostala

se ve známost vzdlané Evropy (u nás elakovského i)ekladem
ty písní) a charakterisuje zvlášt sbírku Passowa. Nastiuje nám
vývoj jazyka, pi emž ukazuje velmi pkné porozumní mluv
lidové a djinám jazyka, popisuje dále význam pízvuku v prosodii

tchto písní, jda po stopách až do staré doby, oceuje jejich rým,
rozebírá rozméry, zvlášt t. z v. verš politický, který považuje
za pvodn prostonárodní, tídí i charakterisuje písn samé dle

«") VC. Mus. 1863. 240-2G1 a IV. 381-397; viz také Sitzuns^s-lierichte

1863. I. 59.
«'") . Mus. 1863. 241.
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obsahu, líí jejich pvod i pednášení a posléze illustruje svou

studii ukázkami písní historických (8) a kleftských (23), jež vesms
se nacházejí také v samostatné knížce, již roku 1864 pod názvem
Novoecké Národní Písn vydal v Praze u Dominikusa.

Po formální stránce máme tu tedy folii k jeho studii a pe-
kladu romancí. Avšak nejen to, také tendence je táž. Staí po-

ukázati ke Goethovi, jenž ^z písní novoeckych velmi se radoval

a ten úsudek o nich pronesl, že jsou nejkrásnjší písn národní,

jež kdy poznal", abychom vdli, že Nebeský snaží se jimi posta-

viti nový vzor eskému vkusu básnickému, že chce vychovávati ne-

jen poesii, ale také povahu svého národa pro budoucnost.

Pi svém výboru novoeckych národních písní ídil se Nebe-

ský netoliko ohledy aesthetickými, nýbrž také literárními a ethno-

logickými, aby totiž v nm zastoupeny byly nejen rozmanité druhy

tchto písní, ale aby se podobnými ukázkami také povaha a ráz

tohoto básnictví i národu samého zraily. ^^)

Co se pekladu týe, rozdlen podle píkladu Goethova a

elakovského dlouhý verš politický originálu po pestávce i)0 osmé

slabice na dva, protože délka tohoto verše píí se vkusu našemu
tím více, ponvadž jsme mén zvykli caesury znamenati. Mimo to

promnn z nejvtší ásti chod verše jambicky v pirozenjší nám
trochejský, což také Goethe uinil a zajisté z dobrých píin, a-
koli jazyk nmecký toho mén vymáhá nežli náš. Pi keslných
jménech nkdy, a zídka, volena eská forma.

Máme-li posléze zmíniti se o dojmu, jakýž tyto peklady
u nás zpsobily, nemžeme to uiniti lépe než odkazem ke slovfím

Vítzslava Hálka, jimiž v eském Obzoru literárním (1867 str. 99)

tak pkné a významn charakterisoval Nebeského co pekladatele:

„Mezi našimi pekladateli jest V. Nebeský úkaz velmi vzácný,

nech si jej posuzujeme dle toho, co pekládá aneb dle toho, jak

pekládá . . . Stojí na oné výši aesthetického rozhledu, na oné vy-

broušenosti aesthetické krasochuti, že výše ta i vybroušenost nám
i jemu slouží ke cti, a pekladatelm vzorem býti mže. Na výši

této vskutku klassické zralosti a soudnosti obrací se Nebeský
hlavn k národm románským a eckým, na pud této i)ak si vy-

bírá, co mají nejkrásnjšího, nejvznešenjšího . . . Nenít to vécí

nahodilou, že ze staroecké literatury pevedl nám díla titána

Aischyla, z tchto pak Prométhea a Eumenidy, z nejkrásnjšího

vybrav nejkrásnjší. Nenít to opt vcí nahodilou, že v národní

poesii obrátil se do Španl a do ecka — šelt na pdy klassické

a tu vybral opt to nejkrásnjší; aesthetický moment pevládá pi

. **) Máme pak v, celé sbírce 10 historických (proti as. Mas. jen dv nové"),

30 kleftských (proti as. Mus. Jen Tuových), 13 ballad (vše nové), 8 žalozpévfi

]iohebních (vse nové), 7 písní pi louení (vše nové), 7 písní domácícli a oba-
dových (vše nové), 13 ])ísní milostných a rzných, 73 popvk (nových). Viz také

Rodinná Kronika 18G4.
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nm tak znamenit, že kytice, kterou nám uvil, snesla by ješt
nkolikrát tolik ohled literárních a ethnologickvch, aniž by cena

její a pftvab utrply . . . Nebeský nám dárkem tímto uvil kytici,

s níž nešeteno ani pelu ani rosy; peklad jest uhlazeností verše,

lahodou mluvy, vbec eskostí svou práv mistrným." ^'')

Jak hluboce a v jakém rozsahu zabral se této doby Nebeský
v ohromnou íši prostonárodní poesie, svdí také jeho pednáška
v Uené Spolenosti Einige vergleichende Betrachtungen
iiber die iiltere Poesie, namentlich uber das Epos bei den
Indem und Griechen, ferner bei den Spaniern, Serben
und Russen (Sitz.-Ber. 1862. I. 35) a dv rozpravy, totiž jeho

rozsáhlá úvaha o Erbenov vydání (II.) Prostonárodnícli
eských písní a íkadel"^) a Kale vála, ^®) kteréž asi ásten
obrážejí Týše zmínnou pednášku, jinde neuveejnnou.

Jako celá ta doba; tak také Nebeský horoval od prvního po-

átku své literární innosti pro lidovou poesii. Jeho láska k lidu,

z jehož lna vyšel, i pítulnost k pírod živila tu oblibu asi ne-

mén než sympatie k Herderovi, „jenž Nmcm kouzla prosto

národní poesie otevel", a k romantismu, ke Goethovi a Mickie-

wiczovi a jiným ctitelm poesie prostonárodní.

V okolí Nebeského vyrostly sympatie ty v pravou mánii, zra-

ící se do dnes v hojných napodobeninách národních písní v litera

túe naší z druhé tvrtiny tohoto století. Mánií touto dal se

i Nebeský strhnouti, ovšem ve smru trochu jiném: zabral se totiž

horliv do studia prostonárodní poesie. Se zajímavými vý-

sledky tohoto studia setkáváme se v Nebeského pracích již za let

tyicátých a potom stále. Vidí v celé této literatue bohatý zdroj

pro badatele i básníky, pro literární i kulturní historii, pro

mythologii, metriku, hudbu, cení vysoce její národní význam,

ježto „z ní dýše pravý, ryzí duch národní, vyrostlý ze zachovalého

koene". x\le již tehdy — a to jest významné — ukazuje zárove,

„že vše to arci musí se proniknouti vyšším duchem, že pi tom
z&stati nemžeme, že pro nás jest to jen látkou, ukazadlem''. ""}

A s téhož povýšeného stanoviska posuzoval i módní tehdy

napodobení národních písní, vytýkaje jejich nižší cenu umleckou,
ježto jsou vždy jen napodobením, jejich délanost, strojenost, tak

rozdílnou od prostých pvab písn národní atd. ")
Co porznu a pi rozmanitých píležitostech Nebeský o tomto

oboru napovdl (na r>. pi úvaze o Kuldov sbírce moravských
pohádek a povstí v as. Mus. 1854 str. 485 sL, ve studii a pe-
kladu písní novoeckých, romancí atd.), spojil r. 18G4 v celek a

*') Viz také Kritickou pílohu Národních List 1864 str. 209.
") V Kritické píloze Národních List 1861, str. 81—85 a 141—U5.
«») V Cas. Mus. 1866.
'") Kvty 1844. 24 a j.

") Viz as. Mus. 1853. L 172.
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uveejnil ve zmínné úvaze o sbírce Erbenov. Hluboké studium

nové literatury v tom oboru, zvlášt také psycholog Steinthala

a Lazara, rozsáhlý rozhled po poesii prostonárodní vtšiny evrop-

ských narodil, bystrý soud zkušeného literárního historika a aesthe-

tika zraí se všude v této práci, podnes zajímavé a cenné, a to

obsahem i tendencí. Zdá se totiž nepochybným, že vedle jiných

motiv vedl tu Nebeského také ten, aby postavil v jasné svtlo

pomr svých peklad, zvlášt písní španlských a novoeckých,

k eské literatue.

Z obsahu zajímá nás hned, co praví Nebeský o jazykové

dležitosti písní prostonárodních a plynoucí z toho method pi
jejich vydávání. Všeliké opravy a úpravy dle jakési domnlé správ-

nosti a uhlazenosti jazykové a dle oblib aesthetických a jiných

za velkou vadu považuje.

Pi studiu samém odporouí methodu srovnávací, jež tak

plodnou se osvdila v jazykozpyt a bájesloví. I tu teba asem
stanoviti jisté pratvary písní, z nichž ostatní se vytvoily (pokus

toho uinil Habn pi báchorkách a sám Nebeský v rozprav o písni

Osielo dít). Dále haluví o mizení písní z lidu. ím více duch

obanský a všeobecná vzdlanost se vzmáhají, tím mén mže
obstáti ona nepostední naivnost písn národní. Proces tento je

tedy nutný a do jisté míry souvisí i s pokrokem národu, s jeho

uvdomním. Zpsobem nám již známým stanoví pak význam
prostonárodní poesie: mnozí ji mli za vrchol vší poesie a na-

podobili ji umle — obé neprávem. Mnohem plodnjší jest po-

noiti se jako badatel v hlubiny její.

Etlmografie, bájesloví i psychologie lidu, metrika a hudba
mohou z ní nesmírné tžiti. V této píin nemén dležitá jest

i tak zvaná e zvíecí, íkadla, dtské hádanky, poítadla a pod.

Posléze podává Nebeský mnoho pkných poznámek o vývoji

a podstat epiky a eposu, o romanci a ballad, zvlášt v literatue

slovanské a eské.
Zajímavou tuto rozpravu ukonil Nebeský slibem, že se po-

zdji k tmto pokladm národním vrátí. Avšak slibu toho nesplnil,

leda studií o Kalevale, udském národním epose, již vydal v Oas.

Mus. 1866.

Hned v úvod ohlašuje nám své mínní o otázce homérské.

Ukazuje na zásluhy slavného nmeckého íilologa F. A. ^Yolfa,

..jenž vždy vzorem kritické methody a vdeckého badání zstane".

Že pak skvlé nálezy jeho hned se neujaly, toho jednou píinou
a to ne nejmenší byla neznalost epiky prostonárodní, jakkoli do-

cela zbyten znali tídní epos na hrdinské, romantické, bibli-

cké, idyllické atd. Od té doby pomry se zmnily. Pišly na svtlo

veliké básn orientálské, epická poesie slovanská posud se rodící

v Srbsku, liusku a j., vynikající „tak ryzí a istou epikou jako

rhapsodie llomérovy", po nich posléze epos udské Kalevala, a

nálezy tmi zmnn názor o poesii epické ve smyslu theorie
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Wolfovy . . . Sotva potebujeme pipomínati, že Nebeský, jako

skoro celá jeho doba, ovládán tu názory Lachmannovymi. k nimž

i jinde se asto hlásí, a že stanovisko i názor naší doby jest jiné.*-)

V dalším Nebeský popisuje zaátky vedoucí k objevení Kalevaly

Dr. Eliášem Lonnrotem (1835), pak podává rozbor její podle pe-
kladu nmeckého (A. Schiefnera) a úvah Castrénových i Grimmo-
vých, popisuje její pívod starobylý, její analogie s ostatními eposy,

její význam a cenu, formu jazykovou a metrickou, její hrdiny a

jejich mythologický smysl, podává ukázku (episoda o Ivullervovi),

naež vypravován obsah Kalevaly.

Poslední studie o eské literatue: Kralodvorský rukopis.

Mater verborum. Mastiká. Djiny Musea a Matice. Historie

ožilostl naší národnosti a literatury.

Z ostatních prací Nebeského této doby zasluhuií ješt zmínky
jeho píspvky do Slovníka nauného, vydávaného lehdy Kobrem.
Pocházejí asi z roku 1H66—67 a jsou to hlavné Kralodvorský
rukopis, Matice eská, Museum, Mastiká, Mater
verborum. Patily k nejpknjším ve Slovníku svou umleckou
stavbou, populárním slohem a ryze vdeckým, bohatým obsahem.
Zvlášt poslední lánek je zajímavý. Nebeský ví sice v pravost

gloss, protože proti nim posud veejn s dfivody nevystoupeno,

ale upozoruje zárove na asté chyby písaovy a jeho novotvary,

pipomínaje, že proto vda tchto gloss jen opatrné a s kri-

tikou mže užívati k dokladm. K djinám této ástené pod-

vržené památky jest to zajímavý píspvek, a nedvra Nebeského
vzbuzena, tuším. Šafaíkem. íánky o Museu a Matici eské jsou

pedchdci obšírnjšího díla. kteréž Nebeský r. 1868 vydal ku
padesátileté památce založení Musea pod názvem Djiny Musea
království eského (esky a nmecky). Prvý motiv ke spisu

tomuto dán vlastn již 13- ledna r. 1852, kdy dvorský rada rytí

Sacher-Masoch ukázav na nejasný a kolísavý pomr mezi Sborem
musejním a Maticí, navrhnul k vyšetení toho sebe, Dra. Štrobacha,

Palackého a sekretáe Nebeského, jemuž zárove uloženo sepsati
zevrubné vylíení pvodu, posavadního ízení a jjso-
bení Matice a Sboru (Nebeský, Djiny Musea 143.)

Druhý motiv dán roku 1864, jak Nebeský piznává v úvod
k tmže djinám:

„Ve valném shromáždní spolenosti Musea království eského
dne 22. kvtna 1864 uinil Dr. Frant Lad. Rieger návrh, aby se

památka o ústav zvlášt zasloužilých muž v jeho místnostech

dstojným spsobem oslavila a zvnila. Následkem tohoto návrhu

'-) Srovn. Grimdlagen der Liedertheorie von Dr. E. Merbot, Frankfurt

am M. 1889.
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pomyslil správní výbor musea pedevším na to, aby se nejdíve
zlatá kniha založila, do níž by se vytenjší a zasloužilejší pod-

porovatelé a píznivci ústavu vpisovali. K tomu konci naídil mi
výbor, abych zevrubnou historii musea k vlastní a vnitní poteb
jeho sestavil.

Když pak za píležitosti slavnosti na památku 501etého trvání

našeho musea, ježto letos dne 13. ervna odbývati se bude, historie

jeho zvlášt pro údy a jiné píznivce a pátele jeho žádoucí se

zdála, dáno bylo toto sepsání do tisku. Správní výbor povolil

ochotn z dchod musejních potebný náklad, akoli jinak žád-

ného vlivu na toto líení nebral. Nenít ono tudíž ani úední
historií musea ani vlastním spisem slavnostním, akoli ostatn
zcela z akt erpáno jest a také skoro výhradn na n se obmezuje."

Nelze nám tém lépe charakterisovati tento spis, než to Nebeský
sám citovanými slovy uinil. Látka listinná pevládá na újmu
plynného, oduševnéného vypravování historického tak, že to až

pekvapuje znalce jiných historických lánku Nebeského a bezdky
ohlížíme se za dílo samo, abychom pátrali tu po píinách tohoto

nápadného zjevu. Možná, že zvláštní vznik a vývoj spisu ledaco

tu zavinil, avšak možná také, že i jiné ohledy bránily Nebeskému,
aby dal plným tokem plynouti proudu vlastních myšlének a cit,

kterými jindy tak znamenit oživuje zpukelé památky a zaprášená

akta starovku. Strašilat ješt stále povstná aféra Tagesbotská
v okolí Nebeského a v Museu zvášté.

Obírání se s djinami Musea a Matice eské dalo nejspíše

Nebeskému podnt také k jinému plánu, o nmž dovídáme se

z listu Rybikova k Nebeskému ze dne 26. srpna 1868.

Podle této zprávy hodlal Nebeský napsati „historii ožilosti

naší národnosti", tedy kulturn-historický obraz znovuzrození

našeho národa na konci XVIII. a zaátku XIX. století. Avšak k pro-

vedení toho nedošlo, jakkoli i „Matice lidu", v níž ml vyjíti, již

na deskách prý jej ohlašovala. Soudíce podle nkterých narážek
o této dob, jež Nebeský po rznu uinil '^) (na p. v rozprav
o Piukopise Kralodvorském, v historické zpráv o r. 1848, v lánku
o Matici a Museu a j.), i znajíce jeho široký rozhled, hluboké vdo-
mosti a jiné a jiné pednosti výborného historika, musíme hluboce

litovati, že ke spisku tomu nedošlo z píin nám neznámých.
Neskonale vtší lítost jímá nás však, když vzpomínáme na

nezdar jiné myšlénky Nebeského, tehdy do veejnosti pišlé.

Dne 14. dubna 1869 navrhl totiž Ferd. Schulz Sboru, aby byl

vydán pragmatický a kritický djepis literaturv eské od
jejího vzkíšení v nové dob až na dobu naši.*^) K sepsání

") Nebeský tehdy studoval povstné Zápiskv Juiiiiiuannovy. Mz Osvta
1871. 400.

'*) Urbánkv Véstuík bibliografický niluvi docela o Djinách litera-
tury eské a všeobecné (lbb2. 24G.).
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toho díla uavilil Schulz Nebeského. Návrh v zásad byl schválen,

ale stanovy žádající pedložení hotového díla a „nepochybné i stálá

choroba Nebeského v tom vadily^'^) Nezdaru toho litovati mu-
síme tím více, touce v Kvtech, ''') Nebeskému velmi blízkých,

zmínku o rozsáhlosti zamyšleného díla: mlo obsahovati ti díly,

každý asi o 50 tiskových arších. Prvý díl ml vyjíti kolem r. 1871,

druhé dva po pestávkách dvouletých. Že by byl Nebeský v tako-

vých rozmrech napsal dílo monumentální, sotva možno pochybo-

vati znalci jeho literárních studií, prozrazujících každou ádkou
,muže jemné vzdlaného i kritického, opateného bohatými vdo-
mostmi literárn historickými".'^')

Menšího významu jest jiná zpráva, vypravující, že Nebeský

chystal se také k dkladnému vylíení innosti Dra. ejky, '^^)

svého nejlepšího pítele, jakož to uinil roku 1869 v nezachované

pednášce o Božen Nmcové.'®)

Veejný i soukromý život v letech šedesátých a sedm-

desátých.

Zatím co horlivý duch Nebeského noil se v dávnou minulost

eského básnictví a života, sbíral vonné kvty poesie po luzích

španlských, eckých a jinde, a pesazoval je v úrodnou pdu do-

mácí, nové, divné proudy vanuly po eské vlasti, budíce svží život

v eské literatue a zvlášt v poesii, tihakespcare, Byron, Hugo,
Puskin, Lernionioc, Mickiewlcz, Siovackl, Helne, Lcnaii a jiní a jiní

velikáni evropské poesie stali se opt vdími hvzdami nové se

rodícího básnictví eského, které poprvé ozvalo se hlunji r. 1855

památným almanachem Ladou Niolou a od r. 1858 již výbojn
vystoupilo v nkolika ronících almanachu Máje a v samostatných
plodech Xcnidovf/ch, Hálkových, Pjiegronjcli a j. Byla to daleká

cesta Máchova, již nastoupili tito mladí, ohniví, nadšení pvci
s novými, svžími silami a s pknými úspchy.

Vzpomeneme-li, že i Nebeského poesie šla kdysi touto cestou,

šíila a rovnala ji pro budoucí chodce eské, snadno si pedsta-
víme, jak asi uvítal Nebeský nový ten ruch, jakkolivk nemáme
o tom pímých zpráv až do konce let padesátých, leda tu, že dobí
jtátel jeho Wenzig, Erben a Nmcová, výslovn se jmenují mezi
píznivci nového ruchu.

Z let šedesátých a sedmdesátých máme však o tom již dosti

doklad na obou stranách. Nebeský slovy sympatickými, ba nad-

''^) Tietrunk, Di-j. Matice 244, kdež také ua str. 248. zpráva, že Nebeský
kolem r. 1871 peduásel o literární historii v širším Sboru.

'") 1869, str. 127.
'^') V. Jagid v Archivu fíir shiv. Philologie VII. 677.
») Kvty, 1872. 95.

'*) Kvty, 1870. (r>.
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šenými vítá Hálkova Goara i Nerudovy písn, píše do asopis
jejich („liodinné Kroniky", „Kvt", „Literárního Obzoru" a j.)

a s druhé strany opt Hálek nadšen recensuje peklady Nebeského
v Kvtech a Obzoru a pátelský hold vzdává Nebeskému i jeho

innosti lichotivou biogralií ve Kvtech. A rovnž tak i Neruda:
,Podailo-li se našim Poetickým Besedám, že v pravd staly se

obrazem pokroku v moderní poesii eské, konáme povinnost svoji,

vadujíce mezi básníky živoucí také jednoho z tch básník svých

již zesnulých, jež teba považovati za pedchdce, za otce
moderního smru."®")

A ješt jeden zjev svdí o sympatiích Nebeského k Májistm,
totiž živé jeho úastenství v Umlecké Besed, živené rozliodn
tímže duchem, úastenství, o nmž teme v Kritické píloze k Ná-
rodním Listm 1864, str. 314:

„Literární odbor (Umlecké besedy) poal dne 23. záí (1864)

opt innost svou a sice ve smru velice mnohoslibném — um-
leckými pednáškami. Téhož dne pednášel len p. Václav Nebe-
ský o staroklassickém dramatu, stopuje je od koen jeho v život
hellenském až k rozkvtu, jakého dosáhlo za Aischyla a Sofokla.

Pednáška ta poutala všeobecn pozornost na se a tšíme se, že

p. Nebeský slíbil ješt pokraovati v ní."

Také když jednalo se v Lanlecké Besed o veliké antho-
logii z literatury svtové, která kol r. 1869 spolenou prací

eských spisovatel mla vyjíti, ml býti pi volb materiálu

Nebeský nápomocen.^')
Než nejen literatury, také ostatního života eského a omlád-

lého ruchu jeho všímal si Nebeský a živ se ho úastnil. „Ze

svého vdeckého zátiší živ pozoroval bh politický a zstával

s pedními vdci jeho v úzkém spojení soukromém a oni také ne-

zídka ídili se jeho radami ve vcech dležitých. L^zavená a

tichá povaha, jež obas i chmurnou náladou obestena bývala, za

let pozdjších i ve vcech politických inila Nebeského pessimi-

stickým a svádla jej až k resignaci. Avšak posléze zvítzila i tu

vždy neohrožená, ohnivá jarost, jež probleskuje z jeho vlastene-

ckých písní i publicistických lánk, již znali také, kdo s ním se

stýkali."®'^) Bylo jich dosti mnoho. Pední zástupci duševní práce

eské, uenci, politikové, umlci, stejn rádi jej vídali a slýchali

jeho duchaplný hovor, avšak nejpíjemnji bylo mu ve známé svého

asu spolenosti „Sv", jejíž lenové scházívali se „u Myslík"
k veselé zábav.

K jakému smru politiky Nebeský ostatn se hlásil, charak-

terisuje jedna událost. Za tžké persekuce národního ruchu e-

*") Poetické Besedy . XXVII ke konci.

*") Po nékterou dobu redigoval Nebeský také „Kobrovii Národní biblio-

théku".
»^) Mhiian 1883.
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ského nemly ovšem politické listy ustláno na ržích a zvlášt na

Národní Listy dopadal trest za trestem at ve form odsouzení a

žaláování redaktor i zabavení kauce. A v tch tžkých dobách
nabídl Nebeský majiteli Národních List o své újm znanou sumu
na doplnní kauce ze svého skrovného jmní . .

.*^)

A jakým sympatiím tšil se Nebeský u nejmladšího dorostu

eského, svdí výmluvn jedna událost z poátku let sedmdesátých.

Roku 1872 zvolila Uená spolenost — prý po mnohém odporu
iítarších len — Nebeského za ádného lena své historické sekce.

Spoléhaje na staré privilegium ádných len Spolenosti, chtél

nyní Nebeský provésti starý svj úmysl, pednášeti na universit

o eské literatue. Avšak téhož roku odalo ministerstvo Uené
spolenosti právo to. Za tou píinou podali eští posluchai filo-

sofické fakulty — s Ant. Truhláem v ele — žádost akademickému
senátu, aby Nebeský dosazen byl za professora eské ei a litera-

tury na universit, ale místo odpovdi dostalo se žadatelm jen

dtky ...«*)

Devítileté utrpení a smrt.

Od mládí již pokoušel se o tlo i duši Nebeského hrozný ne-

pítel — choroba a plnil jej obavami tak trapnými, že asto
býval blízek zoufalství. Pepadával jej zvlášt v tch dobách, kdy
krutý osud tžce doléhal na Nebeského, tak za pobytu ve Vídni,

po smrti jeho prvé choti, po affaie tagesbotské a j. Soukromé
dopisy na p. Krouskému, plné srdcervoucích výkik, výmluvn
svdí, jak bolestné bývaly to chvíle a jak na dlouho ochromovaly
všecky síly jeho ducha.

A pece byly to jen malé peháky u porovnání s dsnou
bouí, která snesla se na Nebeského poátkem let sedmdesátých
a neskonalým utrpením zahalila podveer jeho života. Již z jara

r. 1873 picházeli první její poslové v podob mchýové choroby,

Z té doby pamatují mnozí Nebeského, jak opíraje se o rám pftele
Bozdécha, Kolovrata Krakovského nebo jiných pátel zvolna a tžce
se brával k Museu. Nedostatkem pohybu jsouc podporována nemoc
vždy se šíila a brzy tak skliovala Nebeského, že nemohl ani

pecházeti. Již r. 1874 musil ulehnouti a od té doby po více než
sedm dlouhých let zstal pikován na lžko své a lenošku u nho

*^) Ústní sdlení Dra. Jul. Grégra.
**) Jaké vážnosti požíval Nebeský v této dob v cizin, svdí nejen „n-

kolik skvlých nabídek z Rakouska, Rusi i Nmecka", nýbrž také jeho úast
na slovanském almanachu pipravovaném francouzským slavistou Legerem
a list Weissv, žádající na radu Vocelovu od Nebeského „ortlaufende Berichte
liber echische Literatur" pro Oesterr. Wochenschrit. Óba dopisy v pozsta-
losti Nebeského.

J. Banui, Život a spis-y V. B. Nebeského. 11
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pistavenou, na niž jen obtížné s postele se svezl, aby u stolku

ped ní postaveného chvíli posedl, open o polštá. S klidem a

resignací velikého ducha a pravého filosofa snášel Nebeský hrozný

ten stav, tím hroznjší, že vdl o uevyléitelnosti své choroby.

Ošetován a tšen láskou své rodiny a zvlášt choti, jejíž

obtavost dovedla zmírniti i bolesti, které nemocného obas su-

žovaly, zapomínal však Nebeský asem nejen na své utrpení

a zvolné umírání, nýbrž rozveseloval se tak, že rád a vesele po-

hovoil si s pátely, kteí asto jej navštvovali. Byl to zejména

slavný dramatický spisovatel Emanuel Bozdéch, duchem i utrpením

jemu tak podobný, a literární jeho druh, hrab Zdenk Kolovrat

Krakovsky, oba dvrní pátelé Nebeského, jenž s živou úastí

sledoval a podporoval jejich dramatické práce a také se tšil

dfive, že Bozdch prý nevydal ádky, dokud se neporadil s Nebe-

ským. asto picházel také Emler, prof. Studnika, prof. KoHstka,

Doucha, prof. Eiselt, knz Janota, doktor Šindelá, J. Jircek,

Vénceslava Lušická, prof. Hattala a jiní pátelé a s úspchem
tšívali Nebeského v jeho samot a chorob.

Jinou útchou byla mu práce, ne tak vlastní — k té scházelo

tlesných sil — jako cizí. S živou úastí a radostí sledoval ze

svého zátiší skvlý rozkvt eské literatury. ,Dávaje si pinášeti

všecky významnjší práce mladších spisovatel, proítal je namá-

havé, ale s potšením a tak vytrvale, že mu do roku 1882 žádná

literární novinka neušla, vyptával se na soukromé pomry autor,

pedpovídal byste jejich budoucnost.

Nemén poutaly Nebeského zprávy o veejném život eském,
o rzných národních podnicích atd.

Pedevším dokonení velkolepé budovy Národního divadla —
a je jen z doslechu a ze tení, ne však dle vlastního názoru

znal — mohutným dojmem na úinkovalo. Bylof mu Národní

divadlo od prvních poátk až do konce stavby tak úzce k srdci

pirostlo, že všech prací a sbírek jemu prospšných vždy horliv

se úastnil, jsa po léta pilným lenem , Sboru" pro jeho vystavní.

Bohužel však rok ped smrtí svou — potšen byv na krátko

prvním a ukvapeným divadla toho otevením — dožiti se musil

v památný den 12. srpna roku 1881 hrozného neštstí, jež stihlo

strašlivým požárem hrdou tu stavbu a s ní i nádherný výsledek

jeho ideálních tužeb. — Nebeský bydlel nedaleko budovy divadelní,

a Jobova zvést o vzniku záhubného ohn hned v prvních minu-
tách k nmu se donesla. Ohromné zdšení, jež zmocnilo se tenkrát

celé Prahy, pobouilo ovšem nejdíve obyvatele sousedních ulic, a

vtšina dom v okolí divadla za chvíli byla tém opuštna; vše

spchalo k požáru, každý chtl pomoci, každý snažil se zachrániti

drahocenný poklad národní. Nebeský na lože upoután zstal jen

s manželkou v dosti rozsáhlém svém byt, jehož všecky dvée do

koán zotvírány byly, a v zimniném rozilení ekal na další zprávy.
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ÍSotva že mladší z dorostl\'ch syn jeho první od požáru domu
pikvapil, aby otci o hrozných sjjoustách ohué bližšího néco po-
vdl, kladl mu Nebesky písn na srdce, aby nejmén v každé
tvrt hodin s novou zvstí dom se vracel a tím ulevil trarapot-

nému jeho rozechvní. Když pak tento posléze hroznou pinesl
zprávu, že v strašlivý jícen zhoubných plamen sítil se krov
i nádherná stecha krásné budovy, sklonil Nebeský šedivou hlavu
svou se slzami v oích do polštá lžka a z hluboká si vzdechl:

„Však vím, vím že pece jen jsme nešfastný národ!" . . . Mysl
jeho k pessimismu naklonná vidla ovšem v plamenech hrdé stavby
povltavské úplnou zkázu Národního divadla, nedoufajíc po dlouhá
léta v jeho znovuzrození. Když však bezpíkladná obtavost národa
eského, jež v djinách píkladu nemajíc, úctu a obdiv celého

svta nám zjednala, v kratiké již dob zajišiovala stavbu budovy
nové, úastnil se Nebeský — jak u nho pravidlem bývalo — co

nejhorlivji všech sbírek, denn s napjatou nedokavostí stopoval

novináské výkazy nových píspvk a pohlížeje s upímným úžasem
a s pýchou radostnou na národní hrdost a sílu lidu svého, spoko-
jen hledl budoucnosti vstíc, jejíž zlaté nadje hojn mu osladily

poslední života chvíle.

V noci ze 16. na 17. srpna roku 1882 skonal Nebeský tak tiše,

jako žil. Probudiv se k ránu asi o pl tetí, svezl se po svém
zvyku sám s lžka do lenošky a stžuje si na lehké mdloby, žádal

o sklenici vody. Starostlivá jeho chot, nic dobrého netušíc, vzbu-

dila na rychlo staršího ze syn svých, kteí té doby doma byli,

a spchala k nemocnému, jenž hlavu maje na stolním polštái
o ruce openou, tiše v lenošce sedl a z hluboká jen oddychoval.

Když studená voda skrání jeho se dotkla, zachvl se lehce, ale

hlavy nepozvedl. Vzdechy jeho hned na to promnily se v tichý

chrapot a když chot i syn jeho. slyšíce to, v plá vypukli, pohnul
jakoby odmítav nebo útšn hlavou, jeho velké modré oi ješt
jednou klidn po pokoji a pítomných se rozhlédly, — naež skloniv

hlavu znovu na polštá naposledy tžce, chraptiv vzdychl — a

umel . . . Nepohnul se víc — dokonal v sed. — Starší syn, ^^)

tehdy již ženatý, byv na rychlo z nedalekého bytu povolán, objal

ješt teplé otcovo tlo, ale léka ze sousedního domu pivolaný
již jen konstatoval smrt, povstalou náhlým ochrnutím srdce nebo
mozku. — Tetí den na to byl Nebeský slavn pochován za úasten-
ství nepehledného davu svých ctitel — mezi nimi bylo též n-
kolik vynikajících ruských hostí v Praze meškajících se švédským
slavistou prof. Petersenem — a uložen k vnému tichu do po-
svátné pdy vyšehradské v hoejší polovici u hlavní cesty v témž

**) Václav, doktor piáv. Mladší Pavel býval režisérem u spolenosti
Švandovy, pak pestoupil k žurnalistice. Nejmladší Jaroslav studuje práva.
Cho. Terezie zemela r. 1896.

11*
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poadí, jež z jedné strauy Purkyuovým a z druhé Smetanovým
náhrobkem jest uzaveno. Pozdji péí rodiny nad zeleným jeho

rovem postaven náhrobek, pro njž modeloval Strachovský dle

autopsie fotografiemi podporované zdailý bronzový reliéf. ®^)

Jak mocný dojem uinila smrt Nebeského v eské veejnosti,

doítáme se v hojných nekrolozích a vzpomínkách vnovaných mu
v eských asopisech a dennících r. 1882. Z mnoha tch pochval-

ných posudk staí zde uvésti slova ze Svtozoru (1882 str. 443 si.):

„Nebeský vynikal duchem nejen vysoce nadaným, ale i nevšedn
vzdlaným, ušlechtilou myslí i srdcem vele vlasti oddaným, vzle-

tem a nadšením poety i soudnou stízlivostí a dkladností uen-
covou a povolán byl zaujati estné místo mezi nejpednjšími
našimi literáty, pohíchu však nepízní osudu na dráze své byl

zdržován . . . Ale i to, co vykonal v naší literatue, jest ceny

vzácné a trvalé, zabezpeujíc mu na vždy vzpomínku a zvuné
jméno v jejích djinách."

^''') Intimní tyto zprávy o nemoci a skonu Nebeského pevzaty ze lánku
p. Pavla Nebeského v Mluianu 188S.



Chronologický seznam

veršovaných i prosaických prací V. B. Nebeského.

1. Básn

ve Kvtech r. 1838—1844; v almanachu Vesn 1839; v eské Vele
1841. 1843, 1845 a 1847; v eshjch Besedách 1842; ve Vnci
(Píloha) 1844; Protichdci 1844; Bard (1844?); v Jiingmannov
Slovesnosti 1845 (jediná báse); v Lumíru 1851 (otisk starších);

v Douchových Deklamovánkách 1853; v Jar. GoIIa Authologii eské
lyriky (1872), otisk sedmi starších básní Nebeského: \ Poetických

Besedách XXVII. (1886) 63 bá^ní péí J. Nerudy.

2. Prosa.

1841.

Mehmeda Aliho honba na otroky (Kvéty 1841. 182 si.).

Vpády Tatar do Moravy a Bakouska roku 1241 (Kvty 1841.

str. 196 a 205).

Srátky a slavnosti v nynjším ecku (Kvty 1841. str. 94—96).

Pohební obady u nynjších ek (Vlastimil 1841. I. 177— 178).

Beferáty o Básních B. Jablonského (Vlastimil 1841. I. 279 si.).

„ „ Básních K. Sabiny (Kvty Noviny 1841. str. 5 si.).

, , Snmech zvíat od K. V. Slánského (t. str. 17 si.).

„ Virginii Fr. Turinského (t. 33).

„ Iliad Vlkovského (t. str. 53).

„ „ Písních národních v echách sebraných K. J. Erbenem
(t. 93 si.).

, Bedicha Schillera Básních Ivrických v pekladu -Jana

Purkyn. (t. str. 41. si).

, „ Obrazech Kavkazskvch, z ruštiny peloženvch od Fr.

Šírá (t. . 9.).

"

„ , Lužicko-srbské grammatice (t. . 9.).
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1842.

eské divadlo (Kvty 1842. str. 199 sil.).

1843.

Z Vidné (Kvty 1843 str. 7 si).

Beferát o Úplném nmecko-eskéra slovníku Jos. Franty Šumav-
ského (Kvty Noviuy 1843. str. 11).

„ „ Libussa, Jahrbuch fur 1843 vou P. A. Klár (t. str. 12).

„ „ Othellovi Shakespearov v pekl. J. Malého (t. str. 13)

„ Vlastimilu K. Storcha z r. 1843 (t. str. 19).

„ , Slovníku hospodásko- technickém od Frant. Špatného
(tamtéž 30).

„ Mei a Kalichu J. E. Vocela (t. 61 si).

1844

Propasti srdce. Vypravování (Kvty 1844. str. 509 si.).

Nkolik slov na památku Marie acké (Kvty 1844. str. 351).

eská poesie (Píloha k Vnci 1844. str. 41—44).

Z Vidné (Ivvty 1844 str. 3^ slL).

Néco o pomru Slovan a Žid (Kvty 1844. str. 323 si.).

Babbi Lob (Kvty 1844. str. 374).

Ze rabbiho Judtj Chasida (t. str. 374).

Beferát o Sbírce povstí moravských a slezských od M. Mikšíka
(Kvty 1844. str. 24).

„ » Slavische Melodien von S. Kapper (t. str. 28).

„ „ Básních V. Furcha (t. str. 40).

„ „ Iskrici od Mik. Tommasea vyd. Kukuljeviem Sakci-
skym (t. str. 308).

„ Aus dem Bóhmerwalde vou Jos. Rank (t. 320. si).

1845

Slované a Židé (Kvty 1845. str. 51 a 55).

Z Vidné (eská Vela 1845 str. 72, 75 si. 79 si, a 219 ; Kvty 72 sil).

Židovské vzpominky (eská Vela 1845. str. 103, 119 si a 127).

Teti ijen 1843 (eská Vela 1845. str. 221—223).
Žebrácká Lokarnská, pekl. z J. Kleista (es. Vela 1845. str. 78 si).

Xalezenec, peklad z J. Kleista (t. 1845. str. 209 si).

Mocnost hudby. Dle Jind. Kleista (Kvty 1845. str. 381 si).

Fisné bratra Jana Auijušty, kteréž dlal ve vzeni (as. Mus. 1845.

IV. 595—604).

1846.

Z Vidn, (eská Vela 1846. str. 24, 30 si a Kvty 1846.

str. 3 sil, 58 si).
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Falln>crei/cr (eská Vela 1846. str. 259 »1.).

Nkolik doc o filosofii (as Mus. 1846. 231—248).
Tristram, cdki) rek. (Oas. Mus. 1846. str. 277—300).

1847.

Visioná. Povídka (eská Vela 1847. . 1 si.).

Mluvnidví a Zjevení od Fr. Skórpíka (eská Vela 1847. str. 3 si.;

na to odpovd od Jos. Téšíka t. str. 63 a leplika Nebeského
t str. 79).

Befcrát o almanachu LihuU (eská Vela 1847. str. 15 si.).

Zlomky básni djepravnýcli (as. Mus. 1847. I. 11—22).

Físpévky k historií literatury eské: I. Sjjor duše s tlem (as.

Mus. 1847. I. 584—595) ; II. Ježíšovo mládí (as. Mus. 1847.

596—602).
Alexandreis eská (as. Mus. II 1—24 a 138— 158).

Mastiká (as. Mus. 1847. I. 325—341).
Literatura lidu (as. Mus. 1847. II. .337—368).

1848.

Náhled o politice Bakouska. 1. (Národní Noviny . 28).

Úvodní lánek v ís. 74. 75, 77, 78, 79. 80 a 81 (..Skrovná upo-

mínka na Svornost"), 82, 83, 84. 85. 86 {Rozbor zprávy o udá-

lostech Pražských), 138 (dopis Z Vídn).

Osielo dít. Pokus u vysvtlení národní písn (as. Mus. 1848.

II. str. 67—83)
Od 11. Bezna do 11. ervna (as. Mus. 1848. II. sv. 1. str. 97 sil.).

Zpráva o rukopise Májového snu (as. Mus. 1848. str. 113— 137).

1849

O postavení snmu k ministrm (Národní Noviny . 32).

Acharnští. Komedie Aristophanesova (as ^lus. 1849. I. str. 3—36
a II. 45—62).

1850.

Stará literatura eská (as. Mus. 1850. 221—226).

Bytíí. Komedie Aristophanesova (as. Mus. 1850. III. 364—399
a IV. .596—623).

1851.

W. Shakespeare (as. Mus. 1851. III. 122—141; 1852. I. 152—168
a II. 147—1.59).

Milostná píse z pol. XV. stol (as. Mus. 1851. IV. 121—125).
Leyenda o sv. Alexiovi (as. Mus. ^1851. 138— 146).

Souvká píse hanlivá na Husity (as. Mus. 1851. III. 114— 121).
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Referát o pekladu Mignetovv Historie revoluce francouzské od
J. Malého (as. Mus. 1851. II.).

„ „ Vojákov Lamartinovvch Girondist (asopis
Mus. 1851. II.).

„ „ „ Macaulavovv Historie Anglicka od Novotného
(as. Ms. 1851. 11.)

„ P. Virgilia Marona Spis básnických od K.

Vinaí-ického (as. Mus. 1851. III.).'

, „ „ Sofoklovy Antigony od Dra. Frant. Šohaje
(tamtéž 1851. III.).'

1852.

Kralodvorsky Rukopis (asopis Musejní 1852. III. 127— 174. a IV.

129—168; 1853. I. 116-166 a II. 335—388). O sobe vyšel

ve zvláštním otisku pod názvem Kralodvorsky rukopis. Pí-
spvek k eské^ literární historii (v Praze 1853. str. 193).

Verše na Husity (as. Mus. 1852. I. 141—151).

Dvé staré satyry (as. Mus. 1852. II. 75—80; III. 44—48).

1853.

Tragické básnictví ek (asopis Mus. 1853. III. 532—572 a IV.
789—812; 1854 II. 284—294 a III. 414—439).

Referát o Erbenov Kytici (v as. Mus. 1853).

Referát o pekladu Tassova Osvobodného Jerusalema od V. Ziaka
(tamtéž I ).

1854.

Král Václav 1 , milostmi básník némeckí/ (asopis Mus. 1854. III.

347—363 j.

Nkolik slov o literární historii (I^rogramm der Privat-Lehr- und
Erziehung.i-Anstalt hoherer allgemeiner theoretisch-praktischer

Bildung íur alle Stande . . . in Prag. 1854. str. 5—6).
Úvaha o Oesterreichs Friihlinr/salbum (as. Mus. 1854).

„ „ Vojenských j^ísních M. P. Havelky (t. 1854).

„ „ Kuldovi/ch Pohádkách a povstech národu Moravského
(tamtéž 1854).

1855.

Slovo k laskavému obecenstvu (.is Ma.s. 1855 I. str. 3—8).

Národopisné nástiny z kulturního života: I. ína (as. Mus. 1855.

I. 61—80).
Eleyic (rukopis v pozstalosti).

J'mha o Obzoru (as. Mus. 1855. 12o si.).

„ ;; Rozumov vydání Píhod V. Vratislava z Mitrovic (as.
Mus. 1855. I.).
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Úvaha o Krejího Pírodopisném prvodci po okolí Pražském (as.
Mus. 1855. m.).

,, „ asopise Škola a život (t. 1855. III. j.

„ ;,
Jos. Wenziga Der neue Rath des Herm Smil von Pardubic
íuas. Mus. 1855).

„ „ Jos. Wenziga Rosmarinkranz (t. 1855).

1856.

O španlskifch romancích. S néktergmi ukázkami z nich v eském
pekladu (as. Mus 1856 IV. 35—78).

I8r>8.

Zpjráva o palatografickém vyšetocání rukopisu Písn milostné krále

Václava (as. Mus. 1858. I. 134).

Calderon de la Barca. Nástin literární (as. Musejní 1858. II.

212-221, III. 375—391).
Arisfarchus redivivus. Ein oífenes Brieflein an Dr I. J. Hanuš.

(V Praze 1858 u Pospíšila.)

Bydžovšti ševci (;as. Mus- 1858. III. 392. sil.).

Vvaha o Vojákov pekladu povsti Hero a Leander (asopis
Mns. 1858).

„ Výboru básní Ovidiových (t 1858).

r „ Jezberové spisu: Kyrii a Methud nepsali nikdy hlaholsky

než kyrilsky (t. 1858 1.

„ „ Miklosicov vydáni drobných lánk a úvah Kopitarových

(tamtéž 1858).

1859.

Bukopis Kralodvorský a p. M. Biidinger (asopis Mus. 1859. II.

str. 198—235).
Nová akta ve pi o Rukopis Kralodvorskí/ (as. Mus. 1859. III.

397—406; viz také Sitzungs Berichté 1859. II. p. 58 a 59).

1861.

Fr. Miklosic o slovanských jménech osobních (as. Mus. 1861. I.

85-88).

1862.

Prometheys. Tragedie Aischylova (v Praze 1862. str. 92).

Ei/))ienidy. Tragedie Aischylova (v Praze 1862. str. 92 a v Ústední
Knihovn 1883.).

1863.

O novoeckém národním básnictví (as. Mus. 1863. str. 240— 2<)1

a 381—397).
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1S(U

Novoecké národní písn (v Praze 1864).

Novoecká Lenová (Rodinná kronika 1804).

Charos u Novoek (t. 1864).

Novoecké národní písn (t. 1864).

Novoecké popvky (t. 1864).

Úvaha o Erbenov sbírce Prostonárodní eské písn a íkadla (Kri-

tická píloha Národních list 1864 str. 81—85 a 141— 145).

Kytice ze španlských romancí (v Praze 1864).

1865.

Kralodvorský rukopis (Slovník Nauný IV. str. 941—951).

Hry atellské a wimus u ÍUmanti (Cas. Mus. 1865. str. 171— 188),

íniská satira (as. Mus. 1865. str. 243 si.).

Andaluské prpovídky (Kvty 1865).

Novoecká písloví (Kvty 1865).

1866.

Kalevala, cudské národní epos (Oas. Mus. 1866. IV. ,369—413).

J/MseMm^(v Kobrov Nauném Slovníku).

Matice eská (tamtéž).

Mater verborum (tamtéž).

Mastika (tamt éž)

.

1868

Djiny Musea král. eského (v Praze 1868), esky a nmecky.
Posudek o Djinách ei a literatury eské od A. V. Sembery

(Obzor 1868. . 10 si.).

1870.

Aristofanovy Žáby (v Praze 1870. Spis musejn. 102).

1871.

Terentiovi Bratí (v Praze 1871 pispním eské Matice).

1873.

Plautovi Pleníci (v Praze 1873 pispním eské Matice).

Aischylovy Choefory a Agamemnon (neiíplné peklady v pozstalosti).
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Aischvloá 7, 18, 56, 82, 110, 150 šli.,

152", 154.

Alexandreida 85, 90, 91 si, lir].

Alexius sv. (legenda) 112.

AUgemeine Zeitung 66.

Almanach slovanský (Legerv) 101.

Amerling K. 60.

Auselmus sv. (legenda) 141.

Anthologie z literatury svtové 160.

Aijoštolové (legenda) 93.

Aristoanes 7, 55, 56, 82, 116 sil., 150,

151, 152.

Arnold Em. 96.

Artuš 91.

Attelské hry 152.

Auerbach 16.

Augsburger Zeitung 96.

Augusta, es. bratr 83, 86, 87.

Bach Bed. 22, 28, 83, 71.

Báchorka 156.

Ballada 156.

Bálv eské 59.

Barák Jos. 134, 140.

Barlaam a Josaat 93.

Bekel Jos. 78.

Bélinskij 84.

Bendi Y. . 111.

Bíba V. 81.

Blanití rytíi 9, 37, 59.

Bohme Jak. 7.

Borne 18, 21, 23, 70, 72, 81.

Boz 16.

Bozdch Em. 161, 162.

Biidinger M. 143, 144, 145, 146.

Bulwer 16.

Burgeršteiu Jos. 81.

Bvron 18, 83, 41, 44, 48, 55, 71, 72,

153 159
Byrónismuš 18, 19, 23, 31, 36 si., 71.

Calderon 17, 18, 82, 120, 121, 128.
Carlyle &4.

Castrén 157.

Censura 19, 50.

acká M. 54.

asomíra 119, 151.

Oech Svat. 47.

ejka Jos. Dr. 12, 13 si., 28, 5C, 81,
82, 105, 106, 108, 111, 127, 130,

, 148, 159.

Celakovskv ¥. L. 6, 19, 23, 25, 35, 62.

. 78, 105,^106, 107, 111, 115, 153. 154!
Censkj^ Ferd. 81, 139, 140.

Oeská Vela 82.

flína 125.

upr Fr. Dr. 111.

Decameroue 112.

Divadlo es. 58.

Divadlo Národní 162 si.

Dobrovský Jos. 68, 81, &4, 86, 111,

114, 115, 119, 186, 187, 147.

Doucha Fr. 111, 162.

Drama klassické 94, 116 sil., ICO.

Drama stedovké 94.

Drama nové 128.

Dramatické hry moravské 141.

Duuder 180.

Dvoáek J. K. 75'.

Dvoák Rud. Dr. 125.

Ebert K. E. 21.

Eiienberger Frt. 5.

Ehrenberger Jos. 109, lil.

Eiselt pro. 162.

Elegie 124.

Emíer Jos. 124, 149, 162.

Ennemoser 95.

Epos národní 155, 156.
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Erben K. J. 57, 81, 106, 111, 121, 123,

130, 139, 140, 155, 156, 159.

z Eschenbacliu Ulrich 92.

Eschenmeyer 95.

Euripides 151.

Exner pro. 6, 7, 21.

Fabián 106.

Fastr Petr 148.

Fejfalik Jul. 135, 136, 137, 140 si.,

145, 146.

Fidermuc J. 88.

Fichte 7, 33, 70, 88.

Filosofie 87 sil.

Filosofie djin 83.

Frankfurtské volby a parlament 99.

Frankl L. A. 20, 22, 69, 71, 72, 74.

Franta Šumavský 12, 81, 111.

Fric J. V. 52, 110, 122 si, i34, 139, 140.

Fric Ant. 111.

Gabler 106.

Gabriel J. A. 81.

Gaj L. 68.

Gebauer Jan 90, 149.

Gervinus 84, 85, 117, 120.

Glaser Rud. 21.

Goll Jar. 53.

Gorres 95.

Gothe 17, 18, 23 si., 55, 57, 82, 117,

126, 154, 155.

Gránzbote 96.

Grégr Ed. Dr. 124.

Grégr Jul. Dr. 161.

Guizot, O djinách vzdlanosti v Evrop
121.

Hádanky dtské 156.

Hájek z Liboan V. 115.

Hálek V. 49, 118, 121, 128, 134, 152,

154, 159, 160.

Hanka Václ. 106, 111, 112, 113, 130,

131 si, 134, 135. 136, 137, 140, 111,

145, 146, 147.

Hanuš I. J. 105, 111, 131 sil., 134,

135, 148.

Hartmann Moric 20, 21 si., 23, 25, 71,

72, 74, 81.

Hartmann von der Aue 93.

Hattala M. 111, 130, 133, 139, 141,

146, 149, 162.

Haupt M. pro. 114, 136.

Haužvic 13.

Havlíek Kar. 23, 36, (59, 74, 75, 81 si.,

97, 99, 100, 1U3, 109, 110, 140.

Hegel 7, 15, 20, 47, 84, 87, 88.

Heine 14, 18, 21, 23, 24, 33, 70, 71,

72, 81, 1.59.

Heller Isidor 20, 21, 22.

Herbart 7.

Herbeu J. Dr. 23.

Herder 7, 17, 47, 53, 54, 70, 72. 84,

85, 117, 120, 127, 153, 155.

Herloš K. 26.

Hessler prof. 60.

Hexameter 121.

Hirkl 98.

Hirtl 58.

Historie 64.

Historie ožilosti naší národnosti 15.s.

Historie literatury eské 83, 158 si.

Historie literatury 78, 83 sU., 89, 159.

Hofler K. prof. 132.

Homér 4, 18, 82, 83, 114, 115, 117,

153, 156.

Homérská otázka 156.

Hospodine pomiluj nv 112.

Houška J. V. 111.

Hugo V. 23, 159.

Hus 18, 59, 112.

Husitismus 87 112.

Husitské satirické básn 112.

Hynek z Podbrad 111 si.

Chotek hr. 21.

Jablonský Bol. 12, 52.

Jagic A'atr. 90, 159.

Jandera pi'of. 6.

Janota knz 162.

Jedlika 149.

Jelen A. 60.

Ježíšovo mládí 90, 93.

Jireek J. 111, 122, 124, 145, 148,

149, 162.

Jireek Herm. 111.

Jií Podbradský 59.

Jordán 63, 99.

Jungmann Jos. 25, 41, 53, 62, 63, 79,

81, 82, 86, 111, 136, 158.

Jungniannova Eliška 124.

Kalevala 155, 156 si.

Kalina z Jiithensteina 60.

Kalinák 67.

Kant J. 70, 8S.

Kapper S. 20, 71 si., 74.

Kaška 13.

Kerner Justin 95.

Klebelsberg Frant. hr. 83.

Knedlhaus Libliaský J. 81, 140.

KuoU J. L. prof. 6.

Kokoín 1 si.

Kolá Jos. 148.

KoUár Jan 6, 9, 17, 20, 35, 56, 62,

67, 82, 89, 115.
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Kollarzik Aut. 5.

Komenský J. A. 25.

Kolovrat Krakovský Zdenk hr. 161, 162.

Konstitutioueller Verein 99.

Jvouvorsacní slovník 106 si. 108.

Kopitar B. 114, 136, 1-17.

Kopke 114.

Koínek J. li. 111.

Koistka pro. 162.

Kosmas 115.

Kotliarevský Alx. 139.

Koubek Prav. 22, 51, 122.

Král Jos. prof. 118, 120, 152.

Kralodvorský rukopis 6, 90, 113 sil.,

125, 135, 137, 13tí, 143 sil., 148, 150,

157.

Krasiíiski 18.

Kesanství a jeho literatura 92 si.

Kritische Bliitter 131 sU., 135.

Krouský Jan 16, 50, 77.

Kuh D. 72, 131, 139, 140, 141, 142.

Kuh Emil Dv. 146 si.

Kulda B. M. 155.

Kuranda 74, 99.

Kvty (Tvlovy) 12, 82.

Kvty (Hálkovy) IGO.

Lada Xiola 48, 52, 159.

Lachmann 115, 157.

Lamartinovi (xirondisté 121.

Lambl Dušan V. 111.

Langer Jar. 52.

Latinská literatura 4, 152.

Laube 22, 69.

Lazarus 156.

Leger 161.

Legis-Gliickselig 139, 147.

Lego 149.

Leíbnitz 70, 88.

Lenau 21, 23, 24, 42, 48, 159.

Lepa Jan 124, 148.

Lermoutov 18, 159.

Lessing 17, 18, 53, 54, 70, 72, 84, 120.

Lešanovský 19.

Libušino proroctví 136, 137.

Linda 136.

Lípa Slovanská 98.

Literární Obzor (Umlecké besedy) 160.

Literatura lidová 121, 152 sil., 155 sU.

Literatura lidu 90, 94.

Lonnrot E. D. 157.

Lumír (Mikovcv) 124.

Lužická Vénceslava 162.

Macaulay (Historie Anglicka) 121.

.Mácha K. H. 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20,

21, 23, 25, 29, 31, 36, 40, 47, 48,

52, 71, 82, 159.

Macháek K. Š. 52.

Máj (almanach) 48, 52, 134, 159.

Májový sen viz Ilynck z Podbrad.
Makaronismus 112.

Malý Jakub 13, 48, 51, 64, 81, 82, 111.

121, 125, 139, 140.

Marek Ant. 63.

Mastiká 90, 93 si., 157.

Matj ovský 18.

Mater verborum 157.

Matice eská 67, 79, 104 si., 109, 157.

Matice lidu 158.

Meissner Alfr. 20, 21 si., 23, 25, 71, 81.

Merbot R. Dr. 157.

Metrika 95.

Metternich 96, 102.

Mickiewicz A. 18, 19, 20, 23, 44, 48,

57, 63, 72, 126, 155, 159.

Mignet (Historie revoluce francouzské)

str. 121.

Miklosié 132, 133, 135, 138, 143, 147,

149 si.

Mikovec F. B. 81, 111.

Mimus 152.

Minnesingi 114 si.

Mladá Cechie 10, 19, 21, 23, 62, 71,

82, 87.

Mladé Nmecko 18, 19, 20, 21, 63,

70, 87.

Mladá Polska 18, 19.

Miiller pro. 6.

Miiller mšanosta 98.

Musejník 78, 81, 82, 83, 86, 101, 104 si.,

109 sil., 122 sil., 125 si., 130, 131,

141, 148.

Museum 79, 80, 104 si., 106 si., 108,

109, 134 si., 139, 141, 148, 157 si.

Mysticismus 95.

Náglové, bratí 139, 141, 142.

Náj Dr. 134.

Náprstek Vojta 108, 130.

Národní bibliotéka (Kobrova) 160.

Národní listy 161.

Národní Novinv 99, 100 si.

Nebeská Terezie 147, 148.

Nebeský Pavel 146, 163, 164.

Nebeský Václav JUDr. 163.

Nebeský Jaroslav 163.

Neásek 76.

Nmec Jos. 14, 61.

Nmcová B. 12, 14 sil., 23, 24, 54,

130, 159.

Neruda Jan 12, 25, 47, 53, 70, 128,

134, 135, 140, 146, 152, 159, 160.

Neuberk Jan N. rytí 79 si., 81, 95,

97, 101, 105, 107 si.

Nisami 92.

Novoekové 58, 153.
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Kovoecké národní básnictví 153 sil.

Novotný 121.

Obzor (Pospíšilv) 123 si., 125.

Osielo dít 90, 95.

Otenáš (parodie) 96.

Padlesák pro. 6.

Palacký Frt. 53, 60, 62, 64, 79, 82,

83, 84, 97, 98, 99, 103, 105, 106 si.,

109, 111, 115, 122, 131, 133, 136,

137, 138, 139, 143, 145, 149, 157.

Palacký Jan 121.

Palkovi 136.

Passow 153.

Patera Ad. 149.

Peírka Jos. Dr. 81, 111.

Pclcl M. 8.

Perly eské 149.

Portz 138, 144.

Petina F. A. 97, 111.-

Petržilka Dr. 133.

Pelters Ign. 150.

Pleger Moravský G. 159.

Picbl J. B. 59, 81, 111.

Píse národní 17, 57, 155, 156.

Píse pod Vyšehradem 114, 136, 138.

Píse krále Václava I. 113, 114, 115,

125, 132, 134, 135, 136, 138.

Plato 7, 54.

Plautus 152.

Poitadla lidová 156.

Poesie prostonárodní 18, 83, 125 sil.

Poetika 124.

Poetické Besedy (Nerudovy) 160.

Polívka Jií 90.

Pomnnky 59 si.

Pospíšil Jar. 140.

Povst 115.

Pravopisné hádky 63.

Pražské Noviny 12-3, 124.

Prcsl Sv. prof. 6.

Pizvuk v prosodii 119, 151.

Prokopové (husitští) 18, 59.

Pseudokallisthenes 92.

Purkyn J. 60, 106, 107, 108, 111, 131,

133.

Puški 18, 126, 159.

Rank 1.5.

Kecka literatura 4, 7.

Ile zvíecí 156.

Rettigová I). .54.

Rieger F. L. Dr. 103, 104, 103, 109,

111, 157.

lííkadla 156.

Rodinná Kronika 160.

Rohan kníže 59.

Romance 156.

Romance španlské 14, 125 si.

Romantismus a romantikové 17. 18, 82,

83, 117, 120.

Rudschick Ign. 5.

Rybika A. 139 si., 158.

Rytíství 91.

Rytíská poesie 91.

Sabina K. 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23,

26 si., 36, 50, 53, 79, 81, 83.

Sacher-Masoch 108, 122, 157.

Sand G. 13, 23.

Satira ímská 152.

Shakespeare W. 17, 18, 82. 85, 120 si.,

126, 148, 149, 150, 159.

Shelley 55.

Schelling 7, 33, 54, 88.

Scbiener A. 157.

Schilling 99.

Schleicher A. 111.

Schubert 95.

Schulz Ferd. 118, 146, 158 si.

Skivan A. 81, 149.

Slavík Jan 59.

Slováci 67, 121.

Slovanská vzájemnost 62.

Slovanský sjezd 98 si.

Slovník nauný (Kobrv) 157.

Slowacki 18, 159.

Sofokles 4, 93, 116.

Springer 106, 111.

Stadion hr. 98.

Stank Dr. 1C6.

Stankovský 128.

Steinthal 1.56.

Storoženko Ond. 139.

Stíbrný Jan 60.

Studnika F. J. prof. 162.

Sue E. 16.

Suchecki 130.

Sva, spolenost 160.

Svár duše s tlem 90, 93.

Svoboda V. A. 115, 136, 14.5.

Svornost 99, 101.

Symbolika 83.

Šaíaík P. J. 11, 17, 25, 53, 79, 82,

83, 81, 92, 95, 98, 105, 106, 108,

110, 111, 112, 131, 132, 133, 136,

137, 143, 157.

Šafaík V. 148.

Šembcra V. A. 136.

Šindelá Dr. 162.

Škola 6.

Šobl E. 111.

Šrtek J. 111

Štorch K. 89, 111, 123, 149.
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Štrobach Dr. 106, 108, 157.

Štúr L. 67, 99, 121.

Šuselka 69.

Tasresbote aus Bóhmen 123, 131, 134 sil.,

148, 158.

Taiue H. 84.

Tandariáš 90.

Tcieiitius 152.

Tliorsou Eug. 128 sil, 146.

Thuu hr. Fraiit. 60, 97.

Tljuii hi'. Lov 80, 122, 147.

Tietrunk K. 14y.

Tichá 54.

Tomek V. V. 64, 107, 111, 122, 143,

148, 149.

Tomíek 64, 1^0.

Tristram 83, 90 si., 148.

Truhlá Ant. 161.

Truhlá Jos. 94, 142.

Tyl J. K. 12 si., 59, 60, 64, 81, 82.

Uená spolenost 60, 103, 161.

Ulilí prof. 134.

Umlecká Beseda 160.

Verš politický 153.

Yeselovskij 90.

Villani baron 49.

Yinaickj' 55, 82, 84, 98, 111.

Vlastimil 16.

Vnouek P. 59.

Vocel 52, 60, 75, 101, 105, 106, 107,

111, 122, 130, 132.

Vojáek 121.

Voltair 55.

Vraz Stanko 68.

Vrchlický J. 47.

Vrátko 124, 145, 148, 149.

Všeslovanský jazyk 115.

Vuk Steauovi Karadži 68, 71.

Výbor z eské literatury 86, 149.

Wáchter 99.

Waldštejn Kristián hr. 108.

Walter Castillionský 92.

Wattenbach 138.

Weiss 161.

AVeitlof 76, 77, 80.

Wenzig 105, 130. 133, 138, 159.

Wiener Zeitung 124.

Winkelmann 8-1.

Wolf Ferd. 119.

Wolf F. A. 156 si.

Wolf F. J. 127.

Zap K. V. 81, 111, 130, 132 si.

Závis z Falkenšteina 114.

Zawadzski Ant. 53.

Zdziechowski 47.

Zelenohorský rukopis 90, 114, 135, 136,

138, 141, 144, 146.

Zelený Václ. 123.

Ziak V. 121.

Ziegler .T. L. 140.

Zikmund 152.

Zimmermann J. N. 147.

Zvina z Ruhwaldu František 22.

Židé 70 sil. 98.

Žižka 18, 59.
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